
8. A, B – Český jazyk – stavba složitých souvětí; meziválečná literatura; úvaha 

zadáno 11. 5. 2021; termín odevzdání 17. 5. 2021 
 

Vypracované úkoly (v pracovních a školních sešitech) mi pošlete ke kontrole e-mailem 

na adresu hejdukova.martina@zsbuttulova.cz pouze v případě, že od 17. 5. 2021 nepůjdete 

do školy!!!!!!! 

Literaturu prosím neposílejte, ale zkontrolujte si ji podle řešení, která jsou na stránkách 

školy!!!! 😊😊 

On-line hodina v pátek 14. 5. 2021: 

8.A – 11.00 

8.B – 10.00 

 

Sloh – úvaha 

V tomto týdnu úvahu psát nebudete. Z učebnice vypracujete cvičení, které je zaměřeno 

na citáty. 

o str. 134/135 cvičení 8a, b, c – všechny citáty si nejprve přečtěte. Pak si přečtěte 

všechny 3 úkoly, které máte udělat. Citáty si postupně opište do slohového 

sešitu,  u každého si označte, do jaké skupiny (8a) byste ho zařadili. Pak si vyberte 

ten, se kterým nesouhlasíte a napište, jaké důvody pro to máte. Jako poslední si 

uděláte vlastní hodnotový žebříček – seřadíte citáty podle důležitosti pro vás 

samotné. Použijte čísla od 1 do 11 (citátů je celkem 11). K citátu, který vám připadá 

nejdůležitější, napíšete 1, nejméně důležitý bude mít číslo 11. 

Literatura – meziválečná literatura 

V tomto týdnu si uděláte výpisky ze známého českého autora Jaroslava Haška a známé 

dvojice, zakladatelů Osvobozeného divadla, Jiřího Voskovce a Jana Wericha - výkladová část 

v pracovním sešitě na straně 36 (Hašek je na konci generace buřičů a Voskovec s Werichem 

na konci stránky). 

 

Pracovní sešit (Hravá literatura) pro 8. roč.  

- str. 57 – Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka; 

- str. 58 – Jiří Voskovec, Jan Werich – Těžká Barbora. 

 

Mluvnice – stavba složitých souvětí 

Výklad k této látce najdete v PS (2. díl) na straně 2 a v učebnici na straně 20 a 26. 

Na on-line hodinách v uplynulém týdnu jsme procvičovali souvětí souřadné a podřadné 

(rozbor, grafy), budeme v tom pokračovat i v tomto týdnu. 

mailto:hejdukova.martina@zsbuttulova.cz


Pracovní sešit 8. roč. 2. díl: 

o str. 7/8 cvičení 11 celé; 

o str. 8/9 cvičení 12 celé. 

Odkazy na on-line cvičení z probírané látky: 

https://www.icestina.cz/souveti-souradne-a-podradne/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/852 

https://skolaposkole.cz/test/souveti-souradne-a-podradne 

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/souveti-souradne-podradne-test.php 
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