
                            

PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY  OD 11. 5.  DO 15. 5. 2020 

 JAZYK ČESKÝ 9. B 

 

Mluvnice  

    

Děkuji za další zaslané úkoly, testy z poměrů a také za vaše zprávy.   
Nejprve opět posílám řešení cvičení z minulého týdne. Zkontrolujte si je a opravte chyby. Cv. 8 na str. 
84, potom vyfoťte a pošlete na elektronickou žákovskou knížku. Vytvořím tam opět domácí úkol. 
 

 

Řešení cvičení  

str. 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 

 

 

str. 84, cv. 8 a) 

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 

 

 

 



str. 84, cv. 8 b), c) 

 

 

Tento týden budete pokračovat v procvičování učiva 

VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VEDLEJŠÍMI VĚTAMI A VĚTNÝMI ČLENY: str. 84 

str. 85 cv. 5a písemně do sešitu 

s. 85, cv. 6 a) písemně do sešitu 

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 do sešitu 

 

Literatura 

Čítanka str. 88 - 89 Ludvík Vaculík  
Přečtěte si informace o autorovi, do sešitu vypište důležité informace (život a dílo) a přečtěte si ukázku.  
 
Čítanka str. 92 - 94 Milan Kundera  
Přečtěte si informace o autorovi, do sešitu vypište důležité informace (život a dílo) a přečtěte si ukázku.  
 
 
 
Sloh 

Prostudujte si slohový útvar proslov na těchto stránkách http://kamizdat.wz.cz/sloh/9/proslov.htm 

 
 

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

kontaktujte prostřednictvím elektronické žákovské knížky.  

Mějte se hezky. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                               Mgr. Michaela Ovesná 
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