
                            

PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY  OD 4. 5.  DO 7. 5. 2020 

 JAZYK ČESKÝ 9. B 

 

Mluvnice  

    

Děkuji za další zaslané úkoly a také úspěšně zvládnuté testy z vedlejších vět.  
Opět posílám řešení cvičení z minulého týdne. Zkontrolujte si je a opravte chyby. Cv. 5 na str. 81, potom 
vyfoťte a pošlete na elektronickou žákovskou knížku. Vytvořím tam domácí úkol, do kterého vaše úkoly 
vložíte (jako přílohu – obrázek). Pokud by vám to nešlo, můžete to poslat na můj e - mail. 
 

Řešení cvičení  

cv. 5 na str. 81  

 

cv. 12 na str. 82 

 

Tento týden si zopakujete SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ A VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI (HV) 

Nejprve si přečtěte na str. 83 zelenou tabulku a zapište si do sešitu, co je souvětí souřadné. Potom 

udělejte ústně cv. 1e) na str. 82.   

Následně budete pokračovat v opakování významových poměrů na str. 83 (tabulka). Zapište si názvy 

významových poměrů a spojovací výrazy do sešitu (nebo si stáhněte a nalepte tabulku) a potom 

vypracujte cv. 8 a), b), c) na str. 84 písemně do sešitu 

Učivo významových poměrů si ještě procvičte na webové stránce: www.kaminet.cz . Prostudujte tahák 

na poměry mezi větami hlavními. http://www.kaminet.cz/ces/souveti/0test.php . 

http://www.kaminet.cz/ces/souveti/0test.php


 V Procvičování klikněte na Poměry mezi HV a poté to samé ve Zkoušení. Výsledky 3 testů odešlete na 

ovesna@9zszlin.cz.  Do kolonky jméno odesílatele doplňte své jméno, příjmení a třídu a klikněte na 

„odešli“. http://www.kaminet.cz/ces/souveti/_HV1.php  

 

Literatura 

Čítanka str. 83 - 84 Josef Škvorecký   
Přečtěte si informace o autorovi, do sešitu vypište důležité informace (život a dílo) a přečtěte si ukázku 
(odehrává se právě v těchto květnových dnech od 4. do 11. 5. před 75 lety) z jeho díla Zbabělci. Autora 
určitě znáte díky filmovému zpracování jeho díla Tankový prapor. 
 
Čítanka str. 102 - 103 Zdena Salivarová Přečtěte si informace o autorce (manželka Josefa Škvoreckého), 
udělejte si zápis do sešitu.  Využít k zápisům můžete také informace z prezentace. (viz. odkaz) 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/20233 
 

Sloh tento týden opět nezadávám (v pátek by bylo volno). Platí zadání z minulého týdne (Napište krátký 

e- mail, jak se vám daří. Kdo už poslal, má hotovo ). Ale zatím se mi ozvali jen 4 žáci.  

 
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.  
 

Testy k přijímacím zkouškám na Cermat testy www.prijimacky.cermat.cz  nebo Scio 
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/ 

 
 

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

kontaktujte prostřednictvím elektronické žákovské knížky.  

 

Ať se Vám daří!  

                                                                                                                                    

                                                                                                                                               Mgr. Michaela Ovesná 

http://www.kaminet.cz/ces/souveti/_HV1.php
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/20233
https://www.umimecesky.cz/
https://www.pravopisne.cz/
http://www.kaminet.cz/ces.php
http://www.prijimacky.cermat.cz/
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/
mailto:ovesna@9zszlin.cz

