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Český jazyk 8. A

jméno a příjmení

VV vložená do VH
 věta vedlejší (VV) může být vložena do věty hlavní (VH)
 vložená VV musí být od VH oddělena z obou stran čárkami
 nejčastěji bývá do VH vložena vedlejší věta přívlastková (Malý chlapec,
který si hrál na pískovišti, postavil nádherný hrad.), méně často pak
věta příslovečná podmínková (Budeme muset, jestliže budeme mít
dostatek peněz, zaplatit letní dovolenou.)
Úkoly:
1. Doplň do souvětí čárky:
Všichni závodníci kteří se zúčastnili závodu závod úspěšně dokončili.
V zahradě jež obklopuje malé jezírko rostou i ovocné stromy. Uvidíme pokud
budou vhodné podmínky zatmění měsíce. Všichni rodiče bez jejichž souhlasu
jsme se neobešli nakonec nová pravidla schválili.
2. Z výše uvedených souvětí vypiš všechna slovesa:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Opiš poslední souvětí a urči slovní druhy:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Vytvoř grafickou stavbu 1. souvětí:

5. Vytvoř souvětí s VV vloženou, použij uvedené informace:
vzít si šálu ze skříně – máš ji nejraději
…………………………………………………………………………………………………………………………
když nebude pršet – moci odjet na výlet s rodinou na venkov
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Národní obrození v Čechách:
České národní obrození (NO) byl proces formování moderního českého národa,
který probíhal zhruba od poslední třetiny 18. století do poloviny 19. století. Jeho
vedoucí představitelé se snažili pozvednout český jazyk opět na úroveň jazyka
vzdělanců a motivovat obyvatele českých zemí k národní uvědomělosti. Národní
obrození probíhalo současně s procesem transformace stavovského státu
v občanskou společnost. Představitelé národního obrození se označují jako
národní
buditelé.
K nejvýznamnějším
představitelům
patřili Josef
Dobrovský, Josef Jungmann, Josef Kajetán Tyl, Karel Hynek Mácha, Božena
Němcová, Václav Thám, Karel Jaromír Erben, Jan Evangelista Purkyně, Jan
Svatopluk
Presl, František
Martin
Pelcl, Magdalena
Dobromila
Rettigová, František Palacký a Karel Ignác Thám.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_obrozen%C3%AD

Úkoly:
1. Přečti si úvodní text.
2. Kdy probíhalo národní obrození?
………………………………………………………………………………………………………..
3. Co bylo cílem národního obrození (o co se hlavní představitelé
snažili)?
…………………………………………………………………………………………………………
4. Jak jsou hlavní představitelé národního obrození označováni?
………………………………………………………………………………………………………..
5. Napiš jména pěti nejvýznamnějších představitelů NO:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

