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MLUVNICE 

1. Řešení jednotlivých úkolů na větu hlavní a vedlejší, řídící a závislou: 

s. 77, cv. 2 a) 

Procházeli jsme se parkem a kochali se rozkvetlou přírodou, když v ten 

moment se spustila sněhová bouře. 

Pacient zavolal do nemocnice, aby se spojil s praktickým lékařem, který 

mu následně vystavil eNeschopenku. 

s. 78, cv. 1 a) Pozor na čárku (interpunkci) v tomto souvětí: 

Ani v období sucha nelze vyloučit silnou průtrž, a naopak i v období dešťů 

jsou mezi lijáky intervaly plné slunce a čisté oblohy. 

s. 78, cv 1 c) grafy souvětí: 

1. HV        1. HV a            1. HV b 

                           , až2. VV příslovečná časová   , který 2. VV přívlastková 

 1. HV 

      , kam 2. VV přívlastková 

  

 s. 78, cv. 4 d) 1. graf souvětí: 

       2. HV 

 Přestože 1. VV příslovečná přípustková , který 3. VV přívlastková 

 2. graf souvětí: 

  1. HV 

  , protože 2. VV příslovečná příčinná 

    , že 3. VV předmětná 

 s. 79, cv. 2  

a) pravda b) pravda c) lež d) lež e) lež f) pravda g) lež h) pravda 

 

 



2. Procvičování druhů vět vedlejších v učebnici Hravá čeština pro 9. ročník: 

s. 80, cv. 2 písemně 

s. 81, cv. 9 a), b) písemně 

s. 82, cv. 12 a), b), c) písemně 

     3. Procvičování druhů vět vedlejších na webové stránce: www.kaminet.cz: 

Postup: 

1. Nejdříve si na stránce zvolte předmět čeština. 

2. Poté klikněte na souvětí (učivo ze skladby). 

3. Nastudujte si tahák na druhy vedlejších vět. 

4. Vpravo v sekci Procvičování zvolte Druhy vedlejších vět (celkem 3 cvičení). 

5. Po procvičení přejděte ke Zkoušení a opět zvolte Druhy vedlejších vět. 

6. Výsledky z testů 1, 2, 3 odešlete e-mailem na adresu: 

janikova@9zszlin.cz. 

7. Do kolonky jméno odesílatele doplňte své jméno, příjmení a třídu a 

klikněte na „odešli“. 

 

SLOH 

Diskuse 

Učebnice Hravá čeština pro 9. ročník: s. 137 přečíst informace o rozpravě a 

poznamenat si do sešitu, co je to diskuse, rozprava včetně moderování (řízení) 

diskuse na s. 138 

s. 138, cv. 4 písemně 

Do diskuse patří: Do diskuse nepatří: 

  
  

  
  

 

s. 137, cv. 3 a), b) dobrovolný úkol 

Vyhledejte v televizním programu různé názvy diskusních pořadů a uveďte, 

kterými tématy se nejčastěji zabývají. Uveďte jména nejznámějších moderátorů 

diskusních pořadů. 

 

http://www.kaminet.cz/


Literatura 

Čítanka 9: Karol Sidon – s. 108 četba a zápis medailonku, s. 107 – 108 četba 

úryvku pod názvem Žákovská knížka z autobiografické prózy Sen o mém otci 

autobiografie = vlastní životopis 

Podívejte se na Příběh Galerie elity národa (GEN) o Karolu Sidonovi: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/218562261300009-karol-sidon/ 

 

Cvičení z českého jazyka 

Pracovní sešit Přijímačky v pohodě 9: 

Skladba: s. 38 – 39 Výchozí text k úlohám 6 – 7, 8 – 11 

Porozumění textu: s. 56 – 58 Výchozí text k úlohám 8 – 14 

 

Výsledky on-line testů, které nebudou hodnoceny známkou, pouze mým 

písemným komentářem (pochvalou), mi posílejte na adresu: 

janikova@9zszlin.cz, popř. mě můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické 

žákovské knížky. Žákům, kteří tak činí, tedy posílají vypracovaná cvičení aj., moc 

děkuji. 

 

 

S pozdravem             

a přáním slunečních 

jarních dní  

Marie Janíková 
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