
                            

PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY  OD 14. 4.  DO 17. 4. 2020 

 JAZYK ČESKÝ 9. B 

 

Mluvnice  

    

Chválím ty, kteří mi poslali vypracovaná cvičení. Ostatní je pošlete co nejdříve. 
 
Opět posílám řešení cvičení z minulého týdne. Zkontrolujte si je a opravte chyby. Tučně zvýrazněná 
cvičení mi opět vyfoťte a pošlete na e-mail ovesna@9zszlin.cz  

 
řešení  
Cv.2 str. 70  2a) c, 2b) a 
 
cv. 8 a,b str. 71 
b) z pokoje PUM – (1)podst.jm., na chvilku PUČ – (1) podst.jm., opět PUZ – (6) příslovce, tajuplně PUZ – 
(6) příslovce, na vojnu PUM – (1) podst.jm, tam PUM – (6) příslovce, moc PU míry – (6) příslovce, nahoře 
PUM – (6) příslovce, jako žito – PUZ (1) podst.jm., včera – PUČ (6) příslovce, z novin PUM – (1) podst.jm. 
  
cv. 9 a,b,d,f, str. 72  

 
 
cv. 11 a, 12 d str. 72  
 
 



cv. 4, 5 str. 74 – přívlastky rozlište raději barevně 

 

Tento týden si zopakujete doplněk a přístavek 

Doplněk 

Přečtěte si zelenou tabulku na str. 75 a do sešitu si stručně napište, co je doplněk. Vypracujte písemně 

do sešitu tato cvičení.  

Cv. 3a, b, c str. 75  a cv. 4 str. 75 – doplňky ve větách barevně zvýrazněte. 

Procvičit si doplněk můžete také zde https://www.umimecesky.cz/cviceni-doplnek  

Přístavek 

Přečtěte si tabulku na str. 76 a opět stručně zapište, potom vypracujte cv. 1 na str. 76 tužkou do 

učebnice a cv. 4 na str. 76 písemně do sešitu 

 

Literatura 

Jan Drda - čítanka str. 74 - 75 udělejte si do sešitu krátký zápis o autorovi a přečtěte si ukázku  
Vyšší princip https://www.youtube.com/watch?v=PLbqY95WiOc opět se můžete podívat na krátkou ukázku. 

 
Jan Otčenášek - čítanka str. 84 - 86 udělejte si do sešitu krátký zápis o autorovi a přečtěte si ukázku 
Romeo, Julie a tma  
 
Ve volném čase si přečtěte nějakou hezkou knížku. Po návratu do školy mně každý odevzdá písemně 
vypracovaný referát o knize. 
 

Sloh  

Projev mluvený cv. 1a, b, c str. 134 ústně, cv. 6 str. 135 ústně 

Projev psaný cv 9. str. 135 ústně   

https://www.umimecesky.cz/cviceni-doplnek
https://www.youtube.com/watch?v=PLbqY95WiOc


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/, popřípadě se znovu vraťte k již vypracovaným 
testům z pracovního sešitu a podívejte se, jaké jste tam udělali chyby.  

 
 
 
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. 

 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                               Mgr. Michaela Ovesná 

http://www.prijimacky.cermat.cz/
https://www.umimecesky.cz/
https://www.pravopisne.cz/
mailto:ovesna@9zszlin.cz

