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3_český jazyk_8_pravopis 

Ahoj osmáci       , 

doufám, že se máte dobře a jste všichni zdraví. Je před námi další týden domácí výuky, tentokrát 

ale pro Vás připravujeme překvapení, které nás všechny posune kupředu ve vzdělávání. Já 

osobně se moc těším. V tomto čase máme prostor k tomu, abychom procvičovali pravopis. 

Jednotlivé úkoly opište do školního sešitu nebo vytiskněte a vlepte. Tak hurá do toho!       

K procvičování pravopisu můžete využít výbornou webovou stránku: 

https://www.skolasnadhledem.cz/search?query=pravopis – stačí si do vyhledávače zadat, co 

potřebujete procvičit        

 

PODSTATNÁ JMÉNA 

1) Podstatná jména procvičujte v učebnici: str. 75, cv. 7 a), 8 a), b), 9. 

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

Zkus si vzpomenout, co všechno již víme o přídavných jménech? Prolistujte sešit teorie, 

nakopírované listy. 

 

2) U vyznačených přídavných jmen urči mluvnické kategorie: 

Na rušné křižovatce se srazila dvě osobní auta. 

Vzal s sebou tetinu lucernu a velký ručník. 

                      pád číslo rod         vzor                 druh 

rušné –  

osobní –  

tetinu –  

velký –  

 

3) učebnice: str. 76, cv. 3. - doplňte i/í/y/ý a cvičení přepište do školního sešitu 

 

4) Rozlište podstatná jména ve 3. pádě j.č. (podtrhni červeně), přídavná jména 

přivlastňovací (podtrhni modře) a doplň i/y: 
 

Jeníkov….. výkresy k panu Novákov….. čtení o Krokov….. 

dej sešit Jeníkov….. mluvil o Jánošíkov….. na sousedov….. psy 

otcov….. bratři pro strýcov….. hochy Ladov….. obrázky 

 

5) Utvoř 2. stupeň přídavných jmen: 

https://www.pravopisne.cz/2016/10/pravidla-stupnovani-pridavnych-jmen/ 

Mrkev je sladká, med je ………………………………. 

https://www.skolasnadhledem.cz/search?query=pravopis
https://www.pravopisne.cz/2016/10/pravidla-stupnovani-pridavnych-jmen/
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Alpy jsou vysoké, Himaláje jsou ………………........... 

Otec je mladý, syn je …………………………………. 

Moře je velké, oceán je ………………………………. 

Pes je chytrý, liška je ………………………………… 

Chléb je měkký, koláč je …………………………….. 

Buchta je dobrá, dort je ……………………………… 

 

6) Doplňte -ně-/-ě-: 

nejznám…jší umělci, význam…..jší události, nejtem….. jší hlubiny, stále zřejm….jší důkazy, 

skrom…..jší požadavky, nejjem…..jší hedvábí, nejrozum……jší nápad, střídm.....jší chování, 

nejupřím…..jší přání, tam…..jší zvyky, osam……...lý člověk 

7) Doplňte -nn-/-n-: 

havra…..í vlasy, postra…..í úmysly, nevi…..á oběť, jele…..í guláš, obra…..ý systém, ce…..ý 

rukopis, ra…..é brambory, de…..í světlo, nezáko…..ý postup, dřevě…….ý plot, telefo…..í 

číslo, slu…..ý den, ra…..ý středověk, vi…..ý sklep, ra…….í zprávy 

 

  Bonusový úkol   

Přepište věty bez pravopisných chyb. Nejprve doporučuji ZHLÉDNOUT toto video: 

https://www.youtube.com/watch?v=U5NpSMLCYZU&t=369s, 

které upozorňuje na 10 nejčastějších pravopisných chyb a pomůže vám je najít a opravit. 

 

o Jeho chování vúbec nebylo standartní. 

o Já sem se sem přihlásil se spožděním. 

o Tato situace je vyjímečná. 

o Fotografije jsem vložila do albumu. 

o Dědeček visel hrách a babička zbírala prádlo, které viselo na šňůře. 

o Potencionální zájemci o studijum na našim gymnáziu se schromáždí u vstupních dveří. 

o Pani učitelka nováková protěžovala některé žáky. 

o Jana a Petr na mně mávaly oběma dvěma rukama. 

o Mohl bys my dát typ na dobrý film? 

o Nakonci emailu napsala naschledanou. 

o Pacient je po amputaci obou noch a ruk. 

o Měli byjste dělat domácí úkoly. 

o Nech mně na pokoji! 

o Syn přišel domu se dvouma kamarádama. 

o Kolik máš shlédnutí na Instagramu? 

o Vidali se na tůru do Jizerských hor. 

o Dům jim schořel na popel. 

o Bidlíme v ulici nad Parkem a táta chodí do hospody U myslivce. 

o Děti se zůčastnili 1 olympyády. 

o Některé jazykolami by skutečně dokázali cizinci zlomit jazyk. 

  

                                                                                          Díky a zase brzy Ahoj        

https://www.youtube.com/watch?v=U5NpSMLCYZU&t=369s


                                                                                                                                                    25. 3. 2020 

Správná řešení 

 

*1) uč. str. 75, cv. 7 a) 

Míček uchopila oběma rukama. Hrnec se dvěma uchy. V nohách mám už tisíc mil. Nad očima 

se jí klene výrazné obočí. Do domečku pro panenky koupila stoleček se dvěma nohami. Zajíc 

stříhal ušima. Seděl na židli a klátil nohama. Hodiny ukazovaly ručičkami na půlnoc. V očích 

se mu zračil strach. Stůj nohama na zemi. Rukama dokázal přímo divy. Stůl stál na třech 

nohách. Utíkají ti oka na silonkách.  
Pozor: ve významu části těla člověka nebo zvířete, je spisovné pro 7. pád množného čísla zakončení -

MA. 

 

cv. 8: dávejte pozor, ať si doplníte správný vzor  

 

*2) U vyznačených přídavných jmen urči mluvnické kategorie: 

Na rušné křižovatce se srazila dvě osobní auta. 

Vzal s sebou tetinu lucernu a velký ručník. 

                      pád číslo rod         vzor                 druh 

rušné –            6.          j.          ž.           mladý          tvrdý 

osobní –          1.         mn.       stř.         jarní            měkký 

tetinu –            4.         j.           ž.      matčin/otcův    přivlastňovací 

velký –           4.         j.       m. neživ.     mladý         tvrdý     

 

*4) 

Jeníkovy výkresy k panu Novákovi čtení o Krokovi 

dej sešit Jeníkovi mluvil o Jánošíkovi na sousedovy psy 

otcovi bratři pro strýcovy hochy Ladovy obrázky 
   
   
   

5) Utvoř 2. stupeň přídavných jmen: 

Mrkev je sladká, med je sladší. 

Alpy jsou vysoké, Himaláje jsou vyšší. 

Otec je mladý, syn je mladší. 

Moře je velké, oceán je větší. 

Pes je chytrý, liška je chytřejší 

Chléb je měkký, koláč je měkčí. 

Buchta je dobrá, dort je lepší. 

 

6) Doplňte -ně-/-ě-: 

nejznámější umělci, významnější události, nejtemnější hlubiny, stále zřejmější důkazy, 

skromnější požadavky, nejjemnější hedvábí, nejrozumnější nápad, střídmější chování, 

nejupřímnější přání, tamější zvyky, osamělý člověk 

7) Doplňte -nn-/-n-: 
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havraní vlasy, postranní úmysly, nevinná oběť, jelení guláš, obranný systém, cenný rukopis, 

rané brambory, denní světlo, nezákonný postup, dřevěný plot, telefonní číslo, slunný den, raný 

středověk, vinný sklep, ranní zprávy 

 

  Bonusový úkol   

       Bonusový úkol zkontrolujeme společně. Jsem zvědavá, kolik chyb najdete.        


