
ČESKÝ JAZYK IX. A  

Vyučující: Mgr. Marie Janíková 

PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY OD 27. 4. DO 30. 4. 2020 
 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PRO VŠECHNY ŽÁKY A ŽÁKYNĚ IX. A 
 

1. Sledujte pořad ČT1 ŠKOLA DOMA – v úterý se procvičuje čeština od 14 hodin. 

2. Pro výuku používejte vaše učebnice: Hravá čeština 9, Čítanka 9, pracovní sešit 

Přijímačky v pohodě 9 – pracovní sešit obsahuje online klíč se správnými odpověďmi 

se specifickým kódem, který naleznete, jak je vám dobře známo, na zadní straně PS. 

3. Český jazyk a literaturu můžete procvičovat, pokud máte tuto možnost, také na 

webových stránkách: 

• www.nechybujte.cz – doporučuje MŠMT, obsahuje vysvětlení veškeré 

gramatiky včetně skladby, poradí s pravopisem, s významem cizích slov, 

opraví jakýkoliv vložený text atd. 

• www.dumy.cz – obsahuje vysvětlení jakéhokoliv učiva v aplikacích Word, 

nebo PowerPoint, např. Václav Havel, Semafor aj., do kolonky pod názvem 

Vzdělávání zadejte Základní vzdělávání pro druhý stupeň – Český jazyk a 

literatura 

• www.kaminet.cz – zaměřuje se na mluvnici a literaturu 

• www.kamizdat.wz.cz – zaměřuje se na sloh, ale i dramatiku 

• https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/ - odkaz 

vpravo nahoře nabízí test zdarma 

• https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-

obory-cesky-jazyk-a-literatura  

• www.pravopisne.cz, www.umimecesky.cz, atd. 

4. Otázky v rámci přijímacího řízení jsou zaměřené také na porozumění textu, kterého 

dosáhnete zejména četbou knih. 

5. Podle řešení proveďte kontrolu a opravu vypracovaných úkolů. 

6. Sledujte Školu online. 

7. Napište mi, zda byste měli zájem o Skype výuku pro jazyk český.  

8. Kontaktovat mě můžete prostřednictvím elektronické žákovské knížky (aplikace Škola 

online), nebo e-mailem na adrese: janikova@9zszlin.cz.  

9. V žádném případě nezahálejte, ale ani nepanikařte. 

10. Ať se Vám daří ☺! 
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MLUVNICE 
 

1. ŘEŠENÍ ÚKOLŮ NA DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT: 

s. 80, cv. 2: 

1. VV 
podmětná 

2. VV 
předmětná 

3. VV 
podmětná 

4. VV 
podmětná 

5. VV 
podmětná 

6. VV 
předmětná 

7. VV 
podmětná 

8. VV 
podmětná 

9. VV 
předmětná 

10. VV 
podmětná 

11. VV 
předmětná 

12. VV 
předmětná 

13. VV 
předmětná 

14. VV 
podmětná 

 

s. 81, cv. 9 

a) VV podmětná h) VV přívlastková 

b) VV přísudková ch) VV příslovečná přípustková 

c) VV předmětná i) VV příslovečná časová 

d) VV příslovečná způsobová j) VV příslovečná způsobová 

e) VV příslovečná měrová k) VV příslovečná účelová 

f) VV příslovečná příčinná l) VV příslovečná místní 

g) VV příslovečná podmínková m) VV předmětná 

 

Stále mi nepřišly výsledky online testů na druhy vedlejších vět (www.kaminet.cz) od všech 

žáků. Pokud chcete vědět, kde přesně jste chybovali, tedy proč výsledek není na 100 %, před 

odesláním stránku vyfoťte s vyplněným testem a pošlete mi ji. 

2. SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ 

s. 82, cv. 1e) ústně – toto cvičení na rozhodnutí, zda jsou jednotlivá tvrzení pravdivá, či 

nikoliv, rozhodně nepodceňujte! 

SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ 

VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI (HV) – s. 83 zápis názvů významových 

poměrů včetně všech spojovacích výrazů 

s. 84, cv. 8 a), b), c) písemně 

3.  Procvičování významových poměrů na webové stránce: www.kaminet.cz  

Postup: 

• V předmětu čeština klikni na souvětí. 

• Poté si prostuduj tahák na poměry mezi větami hlavními. 

• V sekci Procvičování klikni na Poměry mezi HV a poté to samé v sekci Zkoušení. 

• Všech 6 testů odešli pod svým jménem na adresu: janikova@9zszlin.cz.  

 

http://www.kaminet.cz/
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SLOH 
 

PUBLICISTICKÉ ÚTVARY 

Prostuduj si poučení o publicistických útvarech v učebnici na s. 139: zpráva, oznámení, 

inzerát, úvodník, komentář, interview, reportáž, fejeton, recenze. 

Informace o těchto publicistických útvarech najdeš na této stránce: 

http://kamizdat.wz.cz/sloh/9/uvod.htm. Výhodou je, že si můžeš kliknutím na ikonku 

tiskárny vpravo nahoře jednotlivé útvary vytisknout a vlepit do sešitu jako zápis. Pokud však 

nemáš k dispozici tiskárnu, udělej si výpisky z učebnice (s. 139) do slohového sešitu. 

LITERATURA 
 

Do konce školního roku zbývá cca 8 týdnů (poslední týden se již neučí). Vzhledem k tomu, že 

máme literaturu 2x týdně, měli bychom probrat, pouze teoreticky s ohledem na současnou 

situaci, 16 spisovatelů. Doporučuji Vám z Čítanky 9 četbu úryvků a zápis medailonků těchto 

literátů (plán do konce školního roku, nikoliv jen na příští týden): 

Jiří Žáček, Michal Viewegh, Iva Pekárková, Lion Feuchtwanger, Anna Franková, Ladislav 

Mňačko, Antoine de Saint-Exupéry, Ernest Hemingway, Jerome David Salinger, John 

Lennon, George Bernard Shaw, Betty MacDonaldová, Agatha Christie, Ray Bradbury, 

Stanislaw Lem, Robert Fulghum aj. 

A co se otestovat na literární pojmy na webu: www.kaminet.cz? 

(Literatura: pojmy abecedně řazené – epika – lyrika – drama – žurnalistika – testy) 

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 
Pracovní sešit: Přijímačky v pohodě 9: Porozumění textu – s. 56, 57 Výchozí text k úlohám 8-

14 

 

HODNĚ ŠTĚSTÍ! 

Mgr. Marie Janíková 
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