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9. B 

 

Mluvnice     

                 

Vkládám nafocená řešení zadaných cvičení z minulého týdne. Cvičení si zkontrolujte a opravte 
případné chyby ve vašich sešitech. Tučně zvýrazněná cvičení mi vyfoťte a (naskenujte) pošlete na  
e-mail ovesna@9zszlin.cz, ať vidím, jak vám to jde.  
cv. 5 str. 66, cv. 7a,b  str. 67, cv. 9a str. 67, Cv. 10a , cv. 11 str. 68, cv. 2 a-f str. 69, cv. 6 str. 69 řešení 
jsou možnosti b, e 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příslovečné určení 
Potom budete pokračovat procvičováním příslovečného určení.  
Cv.2 str. 70 – ústně, cv. 8 a,b str. 71 písemně (vypsat a určit jen zvýrazněná slova, slovní druhy číslicí),  
cv. 9 a,b,d,f, str. 72 písemně do sešitu, cv. 11, 12 str. 72 – ústně 
 
Přívlastek (Pk) 
PK shodný a neshodný, Pk postupně rozvíjející a několikanásobný, Pk volný a těsný 
Přečtěte si zelené rámečky na str. 73 – 74 a udělejte stručný zápis do sešitu.  
Přívlastek shodný a neshodný si procvičte pomocí tohoto procvičování 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-privlastek-shodny-neshodny 
https://www.umimecesky.cz/rozbory-privlastek-shodny-neshodny-2-uroven/2074 

cv. 4, 5 str. 74 vypracujte písemně do sešitu 

 

Literatura 

Bohumil Hrabal  - čítanka str. 72 - 74 udělejte si do sešitu zápis o autorovi, více se o něm dovíte z této 
prezentace http://dumy.cz/material/32452-bohumil-hrabal, potom si přečtěte ukázku Postřižiny. 
Kdo by měl zájem, doporučuji se podívat na výborný český film Postřižiny, nebo si přečíst celou knihu. 
Stáhnout lze tady 
https://www.databazeknih.cz/knihy/postriziny-5536 
 

 
 
Cvičení z českého jazyka 
 
Procházejte si další Cermat testy www.prijimacky.cermat.cz, procvičovat můžete také na stránkách 
https://www.umimecesky.cz/,  https://www.pravopisne.cz/ 

 
Posílám ještě jeden zajímavý odkaz na procvičování nejen do češtiny 
www.alfbook.cz, univerzální přihlašovací kód: ucimesedoma 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-privlastek-shodny-neshodny
https://www.umimecesky.cz/rozbory-privlastek-shodny-neshodny-2-uroven/2074
http://dumy.cz/material/32452-bohumil-hrabal
https://www.databazeknih.cz/knihy/postriziny-5536
http://www.prijimacky.cermat.cz/
https://www.umimecesky.cz/
https://www.pravopisne.cz/
http://www.alfbook.cz/


 
 
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 
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