
Český jazyk IX. A 

Plán domácí výuky od 14. 4. do 17. 4. 2020

Mluvnice 

V tomto týdnu i v těch následujících se věnujte, žáci,
procvičování i testování z českého jazyka a literatury
na webových stránkách: www.kaminet. cz. 
Postup:
1. Nejdříve si zvolte předmět čeština. 
2. Poté klikněte na věta jednoduchá (učivo ze skladby).
3. Prohlédněte si tahák. 
4. Vpravo v sekci Procvičování zvolte větné členy
(celkem 5 cvičení).
5. Po procvičení přejděte ke Zkoušení a opět
zvolte větné členy. 
6. Výsledky z testů 1, 2, 3, 4, 5 odešlete e-mailem na
adresu: janikova@9zszlin.cz.
7. Do kolonky jméno odesílatele doplňte své jméno,
příjmení a třídu a klikněte na odešli. 

Přestože jednotlivé testy nebudou hodnoceny
známkou, prosím o zodpovědný přístup k učivu
z českého jazyka. Záleží jen na Vás, na Vašich
studijních cílech...

Na těchto webových stránkách kaminet.cz si
procvičte i druhy vedlejších vět (skladba - souvětí
- druhy vedlejších vět).
Žáci, kteří nemají přístup na internet, si procvičí



Žáci, kteří nemají přístup na internet, si procvičí
učivo o druzích vedlejších vět z učebnice na s.
80, cv. 2, 3, 4. Τ
ј
Zkontrolujte si řešení úkolu z minulé hodiny:
s. 78, cv. 1 a).
V posledních čtyřech odstavcích je 6 čárek v souvětí, z
nichž 2 se nachází v posledním souvětí: 
Nejen biologové a zoologové celého světa přijíždějí
na Madagaskar, aby zkoumali jeho unikátnost, i (ale i)
turisté dobývají tento ostrov. 
s. 78, cv. 1 d):
negroidní - černošského rázu, černochům podobný 
mongoloidní - mající mongolský ráz 
endemický - místní, trvale se vyskytující rostlinné a
živočišné druhy jen na určitém místě 
unikátnost - ojedinělost, vzácnost 

Vzhledem k tomu, že nemám od všech žáků zpětnou
vazbu ohledně učiva o přístavku, řešení dalších úkolů
odkládám na příští týden. 

Sloh 

Zaměřte se na slohový útvar proslov, a to na
stránkách: www.kamizdaz.wz.cz.
Postup:
1. Nejdříve si zvolte sloh pro 9. ročník. 
2. V horní liště vpravo klikněte na proslov. 
3. Prostudujte si tento řečnický útvar. 



4. Popř. učivo vytiskněte a kopii nalepte do sešitu jako
zápis (odkaz vpravo nahoře).э

Žáci, kteří nemají přístup na internet, se zamyslí nad
proslovem v učebnici na s. 136, cv. 1. Τ

Na výše uvedených webových stránkách (kaminet.cz a
kamizdat.wz.cz) lze samozřejmě libovolně procvičovat
kterékoliv učivo.Άьο

Literatura 

Absurdní drama, lat. absurdum = nesmyslný, odtud
odvozen název absurdní literatury, která zobrazováním
protismyslných vztahů a jevů odhaluje hluboké a
často až nepochopitelné rozpory mezi lidmi, mezi
člověkem a přírodou apod. Absurdní literatura
používá např. nonsensu a černého humoru, tragična i
komična k tomu, aby na tyto jevy upozornila mj. také
absurdním dramatem, které se začalo vyhraňovat v
50. a 60. letech 20. století. K jeho nejvýznamnějším
představitelům patří tvůrce irského původu Samuel
Beckett [semjuel bekit], nositel Nobelovy ceny, autor
hry Čekání na Godota. Prvky absurdity najdeme i ve hře
Zahradní slavnost od Václava Havla. 

Čítanka 9: s. 105, 106 zápis z medailonku Václav Havel
a četba úryvku z divadelní hry Zahradní slavnost 
ј
Řešení literárního úkolu z minulé hodiny:



literární žánr: písňový text 
literární druh: lyrika 
výrazová forma: poezie 

Cvičení z českého jazyka 

Pracovní sešit Přijímačky v pohodě 9:
Porozumění textu: s. 54, 55

V případě odeslání úkolů, nebo sdělení, jak se Vám
daří zvládnout učivo českého jazyka a literatury, mě
kontaktujte e-mailem na adrese: janikova@9zszlin.cz,
či prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Děkuji!

Mgr. Marie Janíková 

Poslední změna:  16:06


