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Osmileté studium

Český jazyk
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2. Podtrhni slova, která do řady nepatří.
a) Evropa, Slovensko, Afrika, Latinská Amerika
b) Sněžka, Karpaty, Praděd, Mount Everest
3. Následující spojení uveď v požadovaném tvaru.
a) náš známý  7. pád mn. čísla

…………………………………………………..

b) ti lidé  2. pád jedn. čísla

…………………………………………………..

c) v příštích letech  4. pád jedn. čísla ………………………………………………..
d) hodinky  spoj s druhovou číslovkou k čísl. 4 ……………………………………..
4. Utvoř k daným slovům požadované slovní druhy.
a) mluva  sloveso ……………………………………………….
b) dnešní ráno  příslovce …………………………………………
c) běh  předložku …………………………………………………
d) my  zájmeno přivl. ……………………………………………
e) trápit se  podstatné jméno ……………………………………..

5. Ve které větě je sloveso ve druhé osobě mn. čísla minulého času oznamovacího
způsobu? Podtrhni vybranou větu.
a) Pojďme už.
b) Kam ses zadíval?
c) Nechali jste klíče doma?
d) Udělali byste nám radost.
6. Vytvoř alespoň 2 krátké věty, v nichž se objeví slovo z d r a v í , pokaždé
v jiném významu.
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
7. Podtrhni v následujících větách základní skladební dvojice.
a) Zítra bude pohádka pokračovat.
b) Její názor je zajímavý.
c) Domů přijeli včas.
d) Kéž by už maminka a bráška zavolali!
8. V které z následujících možností (a, b, c) se vyskytují pouze přídavná jména?
Podtrhni tuto možnost.
Dopisníček tichý se pravděpodobně živí klihem z knižních vazeb a tiskařskou černí.

a) tichý, živí, knižních, černí
b) tichý, knižních, tiskařskou, černí
c) tichý, knižních, tiskařskou
9. Nahraď cizí slova v následujících větách českým slovem stejného nebo
podobného významu.
a) Vědci přišli s novým experimentem.
b) Představuji vám nového klienta.

………………………………………………...

……………………………………………………...

c) O tom se dočteš v jeho autobiografii. ………………………………………………….
d) To je banální případ.

………………………………………………………………

…..
10. Které z následujících přísloví říká, že člověk není pevný ve svých názorech?
a) Je kam vítr, tam plášť.
b) Říká, co mu slina na jazyk přinese.
c) Lež má krátké nohy.
d) Zobal mu z ruky.
11. Doplň známé dvojice.
a) Mach a …………………………..
b) Adam a ………………………….
c) Povídání o pejskovi a ……………………………
d) Robinson a ………………………
e) David a …………………………..
12. Přečti si následující ukázky a řeš úkoly napsané pod nimi.
František Halas: Před usnutím I
Ty nevíš, táto, to ti bylo k smíchu,
já viděl kosa na trávníku
zavazovat si tkaničku.
U botky se mu rozvázala,
tahal ji, až se přetrhala,
a víš, že ji ten hlupák …………..?
Kdepak si koupí novou teď?
Vojtěch Steklač: Bohoušek & spol.
… První školní den je naše učitelka vždycky laskavá, protože o prázdninách načerpala
mnoho sil, kterých, jak vždy říká, jí bude během školního roku ještě moc a moc zapotřebí,
a stejně to bude málo, protože by bylo bláhové si myslet, že se někdy naše třída, kromě
Bohouška, dokáže polepšit. …

Úkoly:
a) Který text je báseň a který próza? ……………………………………...
……………………………………...
b) Zdůvodni své rozhodnutí. ……………………………………………….
c) V kterém textu je skrytý význam? Jaký? …………………………………
……………………………………………………………………………..
d) Které slovo se hodí na vytečkované místo v básni? Podtrhni ho.
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