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Vyučující: Mgr. Marie Janíková 

PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY OD 18. 5. DO 22. 5. 2020 
 

POKYNY PRO DISTANČNÍ VÝUKU 

 
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://procvicprijimacky.cermat.cz/  

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

4. Porozumění textu dosáhnete zejména četbou knih. 

5. Doporučuji Vám přečíst úryvky z Čítanky 9 od těchto literátů (plán do konce školního 

roku, nikoliv jen na příští týden): 

Václav Hrabě, 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. 

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

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

7. V žádném případě nezahálejte, český jazyk Vás bude provázet celým životem. 

8. Ať se Vám daří na středních školách a učilištích ☺! 

Mgr. Marie Janíková 
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MLUVNICE 

 
ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU: 

1. Významové poměry 

a) Vyluštěním tajenky se dozvíte název následujícího textu. 

 

1.         S L U Č O V A C Í 

2.       V Y L U Č O V A C Í  

3.        S T U P Ň O V A C Í  

4.    P Ř Í Č I N N Ý       

5. O D P O R O V A C Í        

6.     D Ů S L E D K O V Ý    

 

TAJENKA: Slunce 

1. Poměr mezi sobě rovnými větami. 

2. Poměr mezi větami, u kterých se obsahy vzájemně vylučují. 

3. Poměr vět, kdy druhá věta je obsahově závažnější než první. 

4. Poměr vět, u nichž druhá věta v pořadí obsahuje příčinu a první 

důsledek. 

5. Poměr vět, u kterých si obsahy navzájem odporují, staví se proti 

sobě. 

6. Poměr vět, kde v první větě je příčina a v druhé důsledek. 

 

b) Vedle věty jednoduché, nebo souvětí souřadného napište druh významového 

poměru. 

Větu jednoduchou označte červeně, souvětí souřadné modře, nebo tyrkysově. 

Doplňte ve větách/v souvětích čárky mezi souřadně spojenými HV, nebo složkami 

několikanásobného větného členu. 

 

Název textu: Slunce (znáte z tajenky) 

Ze Země sice hvězdy vypadají jako nepatrné světélkující tečky, ale ve skutečnosti jsou 

to obrovité horké koule žhavých plynů v hlubinách vesmíru. Odporovací poměr (ale) 

Hvězdy neustále vznikají a zanikají. Slučovací poměr (a) 

Naše Slunce je jednou z nich, dokonce nejbližší z nich. Stupňovací poměr (dokonce) 

Pohledem do dalekohledu se některé podobají kotoučku, proto je nazýváme 

planetární mlhovinou. Důsledkový poměr (proto) 

Z některých hvězd se buď stanou supernovy, nebo obrovští červení veleobři. 

Vylučovací poměr (buď-nebo) 

Supernova nevydrží dlouho, neboť je hvězdou rychle rozpadající. Důvodový/příčinný 

poměr (neboť) 

 

 



c) Zdůvodněte velké, či malé písmeno u slov: Slunce a slunce, Země a země. 

JMÉNA HVĚZDÁŘSKÁ: 

Slunce – název hvězdy 

Země – název planety 

Ve významu jiném než odborném hvězdářském se píše země, slunce i měsíc 

s počátečním písmenem malým, např. Stojí oběma nohama na zemi. Kam nechodí 

slunce, tam chodí lékař. 

 

2. Úkol z minulého týdne z učebnice Hravá čeština 9: s. 85, cv. 7 a), b), c), d), e) písemně 

 

Spartánská výchova  

Tento výraz se používá v případě, kdy chceme vyjádřit, že byl nějaký postup strohý, nebo 

dokonce příliš přísný. A přesně taková byla spartánská výchova či spartánský způsob života.  

Ideální obyvatel Sparty měl být poslušný, ukázněný, strasti snášející a především 

bezpodmínečně loajální válečník. Jestliže matka porodila syna, musela s ním jít před radu 

starších, která posoudila, zda je dítě dostatečně silné, a tudíž z něj jednou vyroste schopný 

válečník. Pokud starší shledali dítě příliš slabým, nebo jinak nedokonalým, odmítli je a svrhli 

do propasti. Spartánskou výchovou prošli všichni svobodní občané Sparty od sedmi let až 

do dospělosti. Cílem bylo připravit mládež nejen na strádání, ale také na válku. Chlapci 

museli chodit bosí a nazí s oholenou hlavou. Byli rozděleni do družin, ve kterých se společně 

cvičili v bojových technikách, a dokonce společně spali. 

(http://www.rozhlas.cz/cesky/puvoduslovi/_zprava/spartanska-vychova--1469065; upraveno) 

b) Vyhledej v textu souřadně spojené vedlejší věty a urči jejich druh.  

…, ve kterých se společně cvičili v bojových technikách, a dokonce společně spali.  

VV přívlastkové, významový poměr stupňovací 

c) Který z následujících významových poměrů se mezi větnými členy v textu nevyskytuje?  

a) stupňovací b) vylučovací  c) slučovací  

d) Vyhledej dvě souvětí s vedlejšími větami podmínkovými.  

Pokud starší shledali dítě příliš slabým… Jestliže matka porodila syna… 

e) Zakresli graf posledního souvětí v textu. 

1HV 

, ve kterých 2VV, a dokonce 3VV souřadně spojené přívlastkové VV 

 

 

 

stupňovací p. 



ZVLÁŠTNOSTI VE VĚTNÉM ČLENĚNÍ: 

VSUVKA, OSLOVENÍ, CITOSLOVCE, SAMOSTATNÝ VĚTNÝ ČLEN, ELIPSA – VÝPUSTKA 

• Učebnice Hravá čeština 9: s. 90 

• https://www.nechybujte.cz/gramatika-cestiny - skladba (v levém sloupci) - odchylky 

od pravidelné větné stavby 

• https://www.umimecesky.cz/carky-9-trida - procvičování interpunkce 

• Rozděl následující větné celky do správných políček: 

Přihodilo se to, vzpomínám si dobře, právě před rokem. Tak už pojďte, kluci! A 

Smetanovu Vltavu, tu zná každý Čech. Haló, slyšíte? Měj se.  Všechny vás, přátelé, 

upřímně vítáme. To byla jeho touha, podívat se k moři. Jemináčku, to jsem tomu dal. 

Přijdu k vám možná za týden. Tak hezké prázdniny! 

vsuvka oslovení citoslovce samostatný větný člen elipsa – výpustka 

     

     

 

SLOH 

 
FEJETON 

• Učebnice Hravá čeština 9: s. 140, cv. 1 ukázka fejetonu od Rudolfa Křesťana z knihy 

fejetonů Slepičí krok 

• http://kamizdat.wz.cz/sloh/9/fejeton.htm  

 

LITERATURA 

 
• www.kaminet.cz – LITERATURA – HISTORIE CHRONOLOGICKY – ČESKÁ LITERATURA 

20. STOLETÍ (v levém sloupci) – TESTY (vpravo nahoře) – ČESKÁ LITERATURA 1. 

POLOVINY 20. STOLETÍ, DIVADELNÍ AUTOŘI, DIVADLA MALÝCH FOREM aj. 

 

Mgr. Marie Janíková (janikova@9zszlin.cz)  
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