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Ahoj milí osmáci 😊, 

je před námi další týden nejen domácí výuky, ale i online výuky. Můžeme spolu komunikovat 

i přes Microsoft Teams, na což se osobně velice těším. Budou tam nejen materiály z webu 

školy, ale postupně Vám tam budu přidávat kvízy a materiály k procvičování. Samozřejmě 

během online výuky se můžete ptát na nejasnosti, například doplněk. Prosím, sledujte tedy i 

Teams 😊  

😉 Úkol č. 1: Do sešitu teorie si opište následující tabulku „Přístavek“. Do školního sešitu 

následně vypracujte jednotlivá cvičení. 😊  

Zápis: PŘÍSTAVEK 

- je větný člen (druh shodného přívlastku) 

- jeho základem je většinou podstatné jméno 

- oddělujeme jej většinou z obou stran čárkami (Jaromír Jágr, legenda českého hokeje, se 

prosadil v americké NHL.) 

- blíže určuje větný člen (konkretizuje), ke kterému je volně přistaven 

 

 

❖ Úkol č. 2: V každé větě vyhledejte přístavek a barevně jej označ: 

Boženu Němcovou, významnou spisovatelku 19. století, proslavila Babička, ale 

také pohádky. Původ Boženy Němcové, rodným jménem Barbory Panklové, je 

obestřen tajemstvím. S jistotou ani nevíme, zda se opravdu narodila roku 1820 ve 

Vídni, hlavním městě habsburské monarchie. Dětství však prožila v Ratibořicích, 

místě letních pobytů kněžny Kateřiny Zaháňské. Objevily se domněnky, že mohla 

být nemanželským dítětem knížete Metternicha, rakouského kancléře.  

Zajímavost: V letošním roce 4. února uplynulo 200 let od narození Boženy Němcové.   

Babičku jsme v minulém pololetí již četli. Nyní máte více času, který zkuste využít k četbě 

nějaké super knížky, která Vás může obohatit, inspirovat, nebo zkrátka je pobavit a rozesmát. 

Můžete si vybrat například i jakoukoliv tvorbu právě Boženy Němcové. Na webu je nyní 

spoustu knih v pdf. Budu ráda, když mě/nás poté pomocí Teamsu seznámíte s Vaší knížkou. 

😊 

• Například: Městská knihovna v Praze: https://search.mlp.cz/cz/davka/e-
knihy_volne_ke_stazeni/#/c_s_ol=espQCId-eq:e-knihy_volne_ke_stazeni 

• V následujícím webu si můžete poslechnout i zvukové ukázky vybraných děl: 
https://temata.rozhlas.cz/bozena-nemcova-babicka-8143333 

 

 

https://search.mlp.cz/cz/davka/e-knihy_volne_ke_stazeni/#/c_s_ol=espQCId-eq:e-knihy_volne_ke_stazeni
https://search.mlp.cz/cz/davka/e-knihy_volne_ke_stazeni/#/c_s_ol=espQCId-eq:e-knihy_volne_ke_stazeni
https://temata.rozhlas.cz/bozena-nemcova-babicka-8143333


❖ Úkol č. 3: Ve větách vyhledejte přístavky a doplňte chybějící čárky. Napište do sešitu: 

Labe naše největší řeka pramení v Krkonoších. Praděd nejvyšší horu Jeseníků jsme pokořili 

v srpnu. Antonín Dvořák autor Rusalky působil také v Americe. Jan Lucemburský slavný otec 

Karla IV. Zemřel v bitvě u Kresčaku. Jan Hus významný reformátor církve byl upálen 

v Kostnici. Alois Jirásek autor historických románů se narodil v Hronově. Marie Terezie první 

žena na českém trůnu zavedla povinnou školní docházku. Milovala Paříž město módy.  

 

❖ Úkol č. 4: Vyber pravopisně správné slovo: 

Správné spojení slov opište do školního sešitu, abychom si jednotlivá slova dobře zapamatovali. 

Využijte i web: https://www.pravopisne.cz/2011/10/pravidla-psani-s-z-vz/ 

 

1. ráno shlížela / zhlížela z okna     

2. spřísněné / zpřísněné podmínky 

3. spoutaný / zpoutaný zloděj       

4. sprotivila / zprotivila se mi 

5. sběr / zběr papíru 

6. skažené / zkažené jídlo 

7. speněžil / zpeněžil znalosti 

8. vzpomněl / zpomněl si včas 

9. správa / zpráva budov 

10. shrbený / zhrbený člověk 

11. oheň vzplál / zplál 

12. smuchlal / zmuchlal noviny       

13. lidé se shromáždili / zhromáždili 

14. sblížili / zblížili jsme se s novými sousedy 

15. sbytek / zbytek koláče 

16. výtečná skušenost / zkušenost 

17. film už skončil / zkončil 

18. spadaná / zpadaná jablka 

19. budova shořela / zhořela 

20. sužoval / zužoval nás hlad 

21. stále si na něj stěžovali / ztěžovali 

22. svržení / zvržení totalitního režimu      

23. schátralý / zchátralý statek 

24. válečný sběh / zběh 

25. dovolenou strávili / ztrávili na chatě 

26. spotřeboval / zpotřeboval všechnu pastu 

 

 

   Děkuji za spolupráci, doufám, že se máte dobře a jste zdraví       
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v Ratibořicích, místě letních pobytů kněžny Kateřiny Zaháňské. Objevily se 

domněnky, že mohla být nemanželským dítětem knížete Metternicha, rakouského 

kancléře.  

 

Úkol č. 3: Ve větách vyhledejte přístavky a doplňte chybějící čárky. Napište do sešitu: 

Labe, naše největší řeka, pramení v Krkonoších. Praděd, nejvyšší horu Jeseníků, jsme 

pokořili v srpnu. Antonín Dvořák, autor Rusalky, působil také v Americe. Jan Lucemburský, 

slavný otec Karla IV., zemřel v bitvě u Kresčaku. Jan Hus, významný reformátor církve, 
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město módy.  

 

❖ Úkol č. 4: Vyber pravopisně správné slovo: 

Správné spojení slov opište do školního sešitu, abychom si jednotlivá slova dobře zapamatovali. 

https://www.pravopisne.cz/2011/10/pravidla-psani-s-z-vz/ 

1. ráno shlížela / zhlížela z okna     

2. spřísněné / zpřísněné podmínky 

3. spoutaný / zpoutaný zloděj       

4. sprotivila / zprotivila se mi 

5. sběr / zběr papíru 

6. skažené / zkažené jídlo 

7. speněžil / zpeněžil znalosti 

8. vzpomněl / zpomněl si včas 

9. správa / zpráva budov               správa= spojeno s řízením, administrativou 

10. shrbený / zhrbený člověk 

11. oheň vzplál / zplál 

12. smuchlal / zmuchlal noviny       

13. lidé se shromáždili / zhromáždili 

14. sblížili / zblížili jsme se s novými sousedy 

15. sbytek / zbytek koláče 

16. výtečná skušenost / zkušenost 

https://www.pravopisne.cz/2011/10/pravidla-psani-s-z-vz/


17. film už skončil / zkončil 

18. spadaná / zpadaná jablka 

19. budova shořela / zhořela 

20. sužoval / zužoval nás hlad       sužovat= trápit se duševně; zužovat = dělat užší (sukně) 

21. stále si na něj stěžovali / ztěžovali   stěžovat si = projev nesouhlasu; ztěžovat si = dělat těžší 

22. svržení / zvržení totalitního režimu      

23. schátralý / zchátralý statek 

24. válečný sběh / zběh                zběhlý = zkušený 

25. dovolenou strávili / ztrávili na chatě 

26. spotřeboval / zpotřeboval všechnu pastu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      


