
Český jazyk IX. A 

Plán domácí výuky od 6. 4. do 8. 4. 2020

Mluvnice 

Děkuji některým žákům za odeslání pečlivě
vypracovaných úkolů.
Učivo na druhy přívlastků si můžete prohloubit
prostřednictvím digitálních příprav na webové stránce:
www.dumy.cz. Stačí zadat do vyhledávače na této
stránce např. přívlastek volný a těsný, vybrat v kolonce
Vzdělávání - Základní vzdělávání druhý stupeň -
český jazyk a literatura. Poté si stačí pouze vybrat
z nabízených příprav.

1. Řešení cv. 4 na doplněk:
Chlapci zůstali doma sami. Z léčení se vrátily pacientky
zdrávy. Auta stála u příkopu nabouraná. Dívky se
cítily podceněny. Neznámí lidé vypadali milí. Dřevěná
stavení nám připadala útulná.
Řešení cv. 4 a 5 na přístavek mně pošli e-mailem:
janikova@9zszlin.cz.

2. Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá 
s. 77 četba zelené tabulky 
s. 77, cv. 2 a) písemně, 2 b) ústně 
s. 78, cv. 4 d) písemně  - grafy souvětí 
Souvětí podřadné 
s. 78 zápis zelené tabulky pod nadpisem 



s. 78, cv. 1 a), c), d) písemně 
s. 79, cv. 2 ústně 
Druhy vedlejších vět 
Nauč se názvy druhů vět vedlejších zpaměti a přečti
si vysvětlení na s. 79, 80.
V pracovním sešitě Přijímačky v pohodě 9 najdeš na s.
34 toto učivo přehledně zpracované.

Sloh 

Proslov 
Poznač si do sešitu, co je proslov a osnovu proslovu
ze s. 137. Poté písemně  vypracuj cv. 4, které se týká
přivítání nových prvňáčků, aktuálního tématu, které se
však letos koná bezkontaktně. 

Literatura 

Jiří Suchý 
s. 104 zápis medailonu - klíčová slova: Semafor,
hra Jonáš a tingl-tangl 
Přečti si písňový text Řemesla jsou různá, z něj vypiš
všechna řemesla, která se v písni objevují, a odpověď
mi pošli e-mailem včetně informace, do kterého
literárního druhu a výrazové formy se řadí písňový text. 

Cvičení z českého jazyka 

Opakování přívlastku, doplňku, přístavku aj. z
pracovního sešitu Přijímačky v pohodě 9



Skladba: 
s. 37, výchozí text k úlohám 3 - 5
s. 41, výchozí text k úlohám 19 - 23
Pravopis: INTERPUNKCE, SLOVESA 
s. 14 - 15 atd.
Porozumění textu:
s. 51 - 53

Řešení úloh mně posílejte e-mailem: janikova@9zszlin
.cz, nebo mě můžete kontaktovat prostřednictvím
elektronické žákovské knížky.

Ať se Vám daří o velikonočních svátcích!
Veselé Velikonoce!

Mgr. Marie Janíková 

Poslední změna:  13:24


