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MLUVNICE 

 

1. ŘEŠENÍ ÚKOLU NA SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ:  

s. 82, cv. 1 e) 

Rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá (ANO), či nikoliv (NE):  

a) Souvětí souřadné má dvě a více vět hlavních: ANO – NE 

b) Souvětí podřadné obsahuje jen jednu větu hlavní: ANO – NE  

c) Souvětí souřadné může mít libovolný počet vět vedlejších: ANO – NE  

d) Věta vedlejší může záviset pouze na větě hlavní: ANO -  NE 

 

 

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ NA VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI (HV) 

s. 84, cv. 8 a), b), c) 

Úkoly, které jsou zadávány písemně, v mluvnickém sešitě zkontrolujte a opravte 

podle následujícího řešení. 

 

a) Doplň interpunkci. Urči, zda se jedná o souvětí podřadné, nebo souřadné. 

1. Buď přistoupíš na naše podmínky, nebo se vůbec nedohodneme. Souvětí 

souřadné 

2. Nemám absolutní sluch, a nemůžu si tudíž kytaru sám naladit. Souvětí souřadné 

3. Je to knížka napínavá, a proto se hodně prodává. souvětí souřadné 

4. Přišla jsem pozdě domů, protože jsem se zdržela u kamarádky. Souvětí podřadné 

5. Děti byly smutné, neboť marně čekaly o vánočních prázdninách na sníh. Souvětí 

souřadné 

6. Přestože bylo pěkné počasí, koupat se ještě nedalo. Souvětí podřadné 

7. Blížil se podzim, a přesto přineslo babí léto několik pěkných dnů. Souvětí 

souřadné 

8. Jestliže ho někdo kritizuje, reaguje podrážděně. Souvětí podřadné 

       b), c) Grafy souvětí: 

Grafy souvětí si zkontroluji prostřednictvím elektronické žákovské knížky (EŽK), Školy 

online, v níž je pro vás vytvořený domácí úkol, který naleznete v horní liště pod názvem 

Výuka – Úkoly – Domácí úkoly. Protože se jedná o úkol z předchozího týdne, fotografie 

grafů souvětí přiložte jako soubor do středy 6. 5. 2020.  



2. Souvětí souřadné, včetně významových poměrů, naleznete i na webové stránce: 

https://www.nechybujte.cz/gramatika-cestiny (v levém sloupci: skladba – spojení 

souřadné). 

 

3. VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VEDLEJŠÍMI VĚTAMI A VĚTNÝMI ČLENY: s. 84 

 

Výhodou tohoto učiva je, že významové poměry jsou tytéž, tedy se je nemusíte 

znovu učit, stačí si je zopakovat ☺. 

 

s. 84, cv. 1 a) písemně 

Do sešitu vypiš pouze věty jednoduché. Věta jednoduchá obsahuje pouze 1 určitý 

slovesný tvar, zatímco souvětí se skládá z vět, z nichž každá věta obsahuje určitý 

slovesný tvar. Souvětí tedy obsahuje více určitých slovesných tvarů. 

V každé větě jednoduché zvýrazni několikanásobný větný člen včetně spojovacího 

výrazu a nad spojovací výraz napiš značku pro významový poměr. 

 

s. 85, cv. 6 a) písemně 

Příklad:  

a) Pojmenuj, jakou máš náladu a co ji vyvolalo. Souřadně spojené věty vedlejší, 

významový poměr slučovací 

 

s. 85, cv. 7 a), b), c), d) písemně 

Cvičení 1 a) a 6 a) si opět zkontroluji prostřednictvím elektronické žákovské knížky, Školy 

online. Termín je tentokrát do pátku 8. 5. 2020. 

 

SLOH 

 

OPAKOVÁNÍ PUBLICISTICKÝCH ÚTVARŮ: 

zpráva, oznámení, úvodník, glosa, sloupek, článek, referát, kritika, recenze, fejeton, 

reportáž, interview 

Výše uvedené publicistické útvary naleznete na webu dumy.cz, jedná se o 1. odkaz pod 

názvem Publicistický styl: 

https://www.dumy.cz/vyhledavani?do=prehledFiltr-

submit&o=r&d=d&fraze=publicistick%C3%A9+%C5%BE%C3%A1nry&keywords=&aplikace

=all&vzdelavani=CA&sablona=all&zdroje=all&ekniha=all&video=all&autor=&ico=&page=1  

s. 139, cv. 6 a), d), f) písemně 

 

https://www.nechybujte.cz/gramatika-cestiny
https://www.dumy.cz/vyhledavani?do=prehledFiltr-submit&o=r&d=d&fraze=publicistick%C3%A9+%C5%BE%C3%A1nry&keywords=&aplikace=all&vzdelavani=CA&sablona=all&zdroje=all&ekniha=all&video=all&autor=&ico=&page=1
https://www.dumy.cz/vyhledavani?do=prehledFiltr-submit&o=r&d=d&fraze=publicistick%C3%A9+%C5%BE%C3%A1nry&keywords=&aplikace=all&vzdelavani=CA&sablona=all&zdroje=all&ekniha=all&video=all&autor=&ico=&page=1
https://www.dumy.cz/vyhledavani?do=prehledFiltr-submit&o=r&d=d&fraze=publicistick%C3%A9+%C5%BE%C3%A1nry&keywords=&aplikace=all&vzdelavani=CA&sablona=all&zdroje=all&ekniha=all&video=all&autor=&ico=&page=1


LITERATURA 

 

Čítanka 9, s. 111-112: Radek John – Memento – zápis medailonku, četba úryvku 

OPAKOVÁNÍ ZE SVĚTOVÉ LITERATURY: William Shakespeare – Sonety 

Na webové stránce: www.kaminet.cz klikni na literární ukázky, z levé lišty si vyber sonet 

(http://kaminet.cz/ces/ukazky/1sonet.php). V textu, který se zobrazí, doplň i/y a poté přejdi 

na text s úkoly. Odpověz na jednotlivé úkoly, pro správné odpovědi můžeš využít pomoc při 

řešení úkolů, a vyplň „Formulář k odeslání odpovědí“, který odešli na e-mailovou adresu: 

janikova@9zszlin.cz.  

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 

 

Pracovní sešit Přijímačky v pohodě 9:  

POROZUMĚNÍ TEXTU: s. 58-60 Výchozí text k úlohám 15–17, 18–20 

 

Žáci, řiďte se pokyny z minulého týdne pro jazyk český, tzn. sledujte pořad Škola doma, Školu 

online atd. Kontaktovat mě můžete prostřednictvím elektronické žákovské knížky, ale i e-

mailem na adrese: janikova@9zszlin.cz. Budu se těšit na vaše vypracované úkoly a taky na 

brzké shledání v pondělí 11. 5. 2020! 

Na shledanou! 

Mgr. Marie Janíková 
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