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PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY OD 25. 5. DO 29. 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 
 

1. ŘEŠENÍ ÚKOLU NA ZVLÁŠTNOSTI VE VĚTNÉM ČLENĚNÍ: 

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

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 

Přihodilo se to, 

vzpomínám si 

dobře, právě 

před rokem. 

Tak už pojďte, 

kluci! 

Haló, slyšíte! A Smetanovu Vltavu, tu zná 

každý Čech. 

Měj se.   

Přijdu k vám 

možná za 

týden. 

Všechny vás, 

přátelé, upřímně 

vítáme. 

Jemináčku, to 

jsem tomu 

dal. 

To byla jeho touha, podívat 

se k moři. 

Tak hezké 

prázdniny! 

 

2. SLOVOSLED, POŘÁDEK SLOV VE VĚTĚ 

• Učebnice Hravá čeština 9: s. 94 

• s. 95, cv. 3 písemně: Najdi shodné přívlastky (Pks) za podstatnými jmény a 

urči, o který případ podle výkladu se jedná (odborný termín, starobylý název, 

jádro výpovědi). 

• s. 95, cv. 5 písemně: Uprav slovosled vět tak, aby se jádro výpovědi změnilo 

na východisko a opačně. 

 

3. STAVBA TEXTU 

• Učebnice Hravá čeština 9: s. 95 

• s. 95, cv. 1 a) písemně: V textu najdi a vypiš prostředky zajišťující spojitost a 

návaznost, např. posloupnost z hlediska času. 

• s. 95, cv. 1 b) písemně: Najdi v textu elipsu (viz. s. 90) 

 

4. OPAKOVÁNÍ Z TVAROSLOVÍ: mluvnické kategorie sloves: 

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-9-trida  

 

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-9-trida


SLOH 

 
1. SOUHRNNÉ ÚKOLY 

• Učebnice Hravá čeština 9: s. 141, cv. 1 a) písemně: Slohové postupy a slohové 

útvary 

• s. 141, cv. 2 a), b), c) písemně: Publicistické a řečnické útvary 

• s. 141, cv. 3 a), b), c) písemně: Chronologické uspořádání částí textu 

 

2. TEZE = myšlenka, tvrzení, poučka, zásada, dokazované tvrzení; těžká, přízvučná 

slabika verše 

• více o slovním přízvuku v učivu pod názvem Zvuková stránka slova na s. 109 

LITERATURA 

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

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

LITERATURA 20. STOLETÍ aj. 

A nezapomeňte na známý frazeologismus: Komu se nelení, tomu se zelení. ☺☺☺ 

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