PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY OD 27. 4. DO 30. 4. 2020
JAZYK ČESKÝ 9. B
Mluvnice
Děkuji za další zaslaná cvičení. Velmi chválím ty, kteří zvládli zaslat zadané dva úkoly přes elektronickou
ŽK, jste šikovní .
Opět posílám řešení cvičení z minulého týdne. Zkontrolujte si je a opravte chyby. Tučně zvýrazněná
cvičení mi opět vyfoťte a pošlete, tentokrát ale na elektronickou žákovskou knížku. Opět tam vytvořím
domácí úkol, do kterého vaše úkoly vložíte (jako přílohu – obrázek).
Pro ty, kteří nevědí, jak na to. Po přihlášení do elektronické ŽK najdete na horní liště výuka, v ní úkoly
a domácí úkoly.
Řešení z minulého týdne (tučně zvýrazněná cvičení mi pošlete)
cv. 3a,b str. 78 – tužkou do učebnice

cv. 4 d str. 78
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
cv. 9 na str. 81

cv. 1c str. 78

Hora leží ve velmi nedostupné oblasti, kam nevedou žádné silnice.
cv. 2 str. 79
a) pravda b) pravda c) lež d) lež e) lež f) pravda g) lež h) pravda

Tento týden budete pokračovat v OPAKOVÁNÍ VEDLEJŠÍCH VĚT.
Nejprve vypracujte písemně do sešitu cv. 5 na str. 81 a cv. 12 na str. 82.
Potom si vedlejší věty zopakujete na stránkách kaminet.cz. Minulý týden jste si zde měli vedlejší věty
procvičit pomocí procvičování. Tento týden vyplníte 3 testy na vedlejší věty (odkaz níže). Výsledky
z testů 1, 2, 3 odešlete e-mailem na adresu: ovesna@9zszlin.cz. Do kolonky jméno odesílatele doplňte
své jméno, příjmení a třídu a klikněte na „odešli“.
http://www.kaminet.cz/ces/souveti/_druhyVV1.php

Literatura
Správné odpovědi, které jste měli doplnit do pracovního listu Deník Anny Frankové. Většina z vás
odpověděla velice hezky a správně. Někteří tam měli chyby. Opět si zkontrolujte a opravte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chyběla jí přítelkyně.
Holandsko, Amsterodam.
Jednu sestru.
Více než dva roky.
Davidova (židovská) hvězda, označení Židů, které museli nosit.
Koncentrační tábor je místo sloužící k hromadné internaci nebo věznění lidí, kteří sem jsou
umísťováni i bez řádného soudu nebo jiného právního důvodu.
7. K tomu není racionální důvod.
8. 6 milionů.
9. Plánované a systematické vyvražďování Židů.

V literatuře budete pokračovat dalšími autory, kteří ve svých dílech odráží tématiku druhé světové války.
Čítanka str. 134 - 137 Ladislav Mňačko - Smrt si říká Engelchen
Přečtěte si informace o autorovi a ukázku v čítance. Do sešitu si zapište pouze jméno autora a název
díla. Děj se odehrává na Ploštině v okrese Zlín, kde byla 19. dubna vypálena pasekářská oblast Ploština.
Její obyvatelé byli za pomoc partyzánům zavražděni. Letos tomu bylo 75 let. Přikládám i krátký
dokument https://www.youtube.com/watch?v=rDqITeZGmAc.
Čítanka str. 94 -97 Ota Pavel, přečtěte si informace o tomto známém českém spisovateli, do sešitu si
vypište důležité informace (život a dílo). Přečtěte si ukázku z knihy Smrt krásných srnců. Kdo ještě
neviděl film, doporučuji se na něj podívat.
Osobnost Oty Pavla vám více přiblíží následující dokumenty. Jeden si vyberte a podívejte se na něj.
https://www.youtube.com/watch?v=CmRBWpTjVmA
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123383458-pribehy-slavnych/401223100031006-jak-jsem-sezblaznil/titulky

Sloh tento týden nezadávám (v pátek bychom měli volno), ale abyste si trochu procvičili i písemnou
komunikaci , napište mi krátký e- mail (jak se vám daří, jak zvládáte domácí výuku, jak se máte, co
čtete, jak trávíte dny). Nezapomeňte, že i e-mail má "trochu vypadat " má danou strukturu, stejně jako
dopis (oslovení, spisovný jazyk, podpis na závěr).
Cvičení z českého jazyka
I nadále si procvičujte učivo, ve kterém v testech chybujete. Např. na stránkách
https://www.umimecesky.cz/, https://www.pravopisne.cz/, http://www.kaminet.cz/ces.php.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište mi na školní e-mail ovesna@9zszlin.cz, nebo mě
kontaktujte prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Přeji Vám krásné jarní dny.

Mgr. Michaela Ovesná

