
Český jazyk IX. A

Plán domácí výuky od 30. 3. do 3. 4. 2020

Mluvnice 

1. Zkontroluj si vypracovaná cvičení z minulé hodiny
dle následujících řešení:
s. 70, cv. 2a): c); cv. 2b): a)
s. 71, cv. 4) PU podmínky: b), c), e), f), g)
s. 73, cv. 2b): hliněné nádoby, na kamenném mostě,
sluneční brýle, mátový a meduňkový čaj 
s. 73, cv. 2c): b), f), j)

2. Písemně vypracovaná cvičení 4, 5, 9 na s. 74
vyfotografuj, nebo přepiš do Wordu, pokud máš tuto
možnost, a pošli na e-mail: janikova@9zszlin.cz.
Tato cvičení nebudu hodnotit známkou. 

3. Doplněk 
s. 75 četba zelené tabulky 
s. 75, cv. 3 a), b), c) písemně 
s. 75, cv. 4 písemně  - ve větách zvýrazni doplňky 

4. Přístavek 
s. 76 četba zelené tabulky, zápis pouze z  1. odstavce 
s. 76, cv. 1 ústně - čárky doplňuj přes fólii
s. 76, cv. 4, 5 písemně 

Doplněk a přístavek můžeš také procvičovat,



pokud máš tuto možnost, na webových stránkách:
pravopisne.cz (větné rozbory), umimecesky.cz.

Sloh 

Projev mluvený 
s. 134, cv. 1 a), b), c) ústně 
s. 135, cv. 6 ústně 
Projev psaný 
s. 135, cv. 9 ústně 

Literatura 

I v dnešní době je důležité vědět, co znamená zkratka
PTP, abychom se poučili z naší historie... 
Vysvětlení této zkratky najdeš v čítance na s. 103 pod
úryvkem z románu Honzlová od Zdeny Salivarové. 
Úryvek si přečti, zapiš si údaje z medailonu do sešitu
a pošli mi e-mailem odpověď na otázku: Ve kterém
díle Josefa Škvoreckého, manžela Zdeny Salivarové,
se taktéž objevuje útvar armády PTP? Na základě
tohoto literárního díla vznikl stejnojmenný film,
který stojí za zhlédnutí. 
Příjemnou zábavu ҧ.

Cvičení z českého jazyka 

Znovu se vrať k již vypracovaným testům z pracovního
sešitu a pouč se ze svých případných chyb!



V případě nejasností mě kontaktujte prostřednictvím
elektronické žákovské knížky, nebo e-mailem:
janikova@9zszlin.cz.

Ať se Vám stále daří!

Mgr. Marie Janíková 

Poslední změna:  16:04


