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Mluvnice 

V předcházejících týdnech jste procvičovali pravopis přejatých slov. Abych viděla, jak vám to 

šlo, nafoťte mi tato cvičení Cv. 3, 4 str. 26, která jste psali do vašich sešitů a pošlete mi je na 

můj e-mail ovesna@9zszlin.cz 

Minulý týden jste se věnovali opakování slovních druhů. Vkládám nafocená řešení zadaných 

cvičení. Zkontrolujte si je, opravte a opět mi je vyfoťte a pošlete.  

Jsou to tato cvičení cv. 1 a-f str. 31, cv. 2 str. 31, cv. 3 str. 31, cv. 5 str. 32, cv. 7str. 32, cv. 8          

str. 32  

 



 

 

 

 

Tento týden začneme SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH 

V učebnici na str. 35 si přečtěte všechny zelené tabulky týkající se tohoto učiva. Vypracujte 

písemně do sešitu cv. 2 (stačí jen správné tvary), cv. 3 a cv. 4 na straně 35, přečtěte                      

a přepište si do sešitu zelenou tabulku - skloňování slova idea 

 

 



Sloh  

Úvaha – učebnice str. 133, cv. 8 a, c přečtěte si následující závěry úvah, vyberte si ten, který 

vás nejvíc zaujme a zkuste na něj napsat do sešitu slohu úvahu. 

 

Literatura 

Minulý týden jste si přečetli něco o májovcích, Národním divadle a Janu Nerudovi. Tento 

týden dokončíme autora Jana Nerudu. 

Nejprve si udělejte zápis do sešitu 

Zápis do sešitu 
Májovci 
 1858 vyšel almanach (sborník) Máj, do něhož přispívala generace májovců. Navazovali na 
odkaz Máchy, Borovského a Erbena. Snažili se zachytit realitu i s jejími negativními rysy. 
Pozvedli českou literaturu na evropskou úroveň. 
Autoři 
• Jan Neruda (fejetony, arabesky) 
• Vítězslav Hálek 
• Jakub Arbes (romaneta) 
• Adolf Heyduk 
• Karolína Světláem 
 
Přečtěte si prezentace o Janu Nerudovi z těchto odkazů (život a dílo), do sešitu zapište pouze názvy 
sbírek poezie a prozaická díla  
 
 Jan Neruda prezentace 
 
http://dumy.cz/material/44957-jan-neruda-zivot 
 
http://dumy.cz/material/44958-jan-neruda-dilo 

 
 
Potom si v čítance na str. 68 -71 přečtěte ukázku Hastrman a odpovězte na otázky písemně 
do sešitu – odpovědi opět vyfoťte a pošlete mi je na e-mail 
 
Povídka Hastrman 
1. Z jaké knihy pochází „Hastrman“? 
2. Co je to za literární žánr? 
3. Co je charakteristické pro tento 
literární žánr? 
4. Co je to fiakr? 
5. Jakého koníčka měla hlavní postava? 
6. V jakém městě se děj odehrává? 
7. Jaká je zápletka příběhu? 
8. Jaká je pointa příběhu? 

http://dumy.cz/material/44957-jan-neruda-zivot
http://dumy.cz/material/44958-jan-neruda-dilo


Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište mi na školní email ovesna@9zszlin.cz, nebo 

mě kontaktujte prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

Přeji Vám hodně úspěchů při řešení úkolů a hezké prožití Velikonoc. 

 

 

                                                                                                                            Mgr. Michaela Ovesná 

mailto:ovesna@9zszlin.cz

