
ČESKÝ JAZYK IX. A  

Vyučující: Mgr. Marie Janíková 

PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY OD 1. 6. DO 5. 6. 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 ÚKOLŮ NA 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). 

Oxid uhelnatý je bezbarvý jedovatý plyn. Četli jsme ukázku z Kosmovy Kroniky 

české. Známé Rukopisy královédvorský a zelenohorský jsou podvrhy. Dejte mi 

prosím čaj průduškový. Plody rakytníku řešetlákového obsahují vitamíny A, 

B1, B2, B6, C, D, E, F, K, P, kyselinu listovou a jiné důležité látky. Harry Potter 

je jedna z knih velmi žádaných, oblíbených a čtených a současně 

nejpřekládanějších. 

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

na východisko a opačně. 

Na návštěvu k nim přijela babička. Z matematiky jsme dnes psali čtvrtletní 

písemku. Bratr je ve škole. 

Babička k nim přijela na návštěvu. Čtvrtletní písemku jsme dnes psali 

z matematiky. Ve škole je bratr. 

 

2. ŘEŠENÍ ÚKOLŮ NA STAVBU 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. 

Než stařec rybu zasekl, narazil slamák pořádně na hlavu. Teď už ho řezal 

do čela. A protože měl navíc žízeň, klekl si a opatrně uchopil volnou rukou 

láhev s vodou. Otevřel ji a trošičku se napil. Když se ohlédl, s překvapením 

zjistil, že pevnina už není na dohled. Ale co, řekl si. Cestou zpátky se budu řídit 

podle světel Havany. Do západu slunce zbývají ještě dvě hodiny a ryba se 

třeba do té doby vynoří. Když ne, možná vyplave, až vyjde měsíc. Víc s tou 

rybou nesvedu, jenže ona se mnou taky ne. Alespoň dokud poplave dál.  

(Ernest Hemingway, Stařec a moře; upraveno) 

• s. 95, cv. 1 b) písemně: Najdi v textu elipsu: Když ne 

 

3. PRAVOPIS = souhrn pravidel o grafickém zaznamenávání jazykových projevů, 

ortografie 

• Učebnice Hravá čeština 9: s. 102 

• Dělení pravopisu do 3 skupin: 

PRAVOPIS LEXIKÁLNÍ (týkající se slovní zásoby, slov): pravopis vyjmenovaných 

slov, přejatých slov z cizích jazyků, pravopis předpon s-, z-, vz- aj. 



PRAVOPIS MORFOLOGICKÝ (tvaroslovný): pravopis koncovek podstatných 

jmen, přídavných jmen, zájmen, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 

aj. 

PRAVOPIS SYNTAKTICKÝ (skladební): shoda přísudku s podmětem, 

interpunkce aj. 

• Procvičování pravopisu velkých písmen (u vlastních jmen) 

Učebnice Hravá čeština 9: s. 105, cv. 1, 2, 3 a) písemně 

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-

pismen/obt/9-trida-zs/  

 

4. ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA  

• Učebnice Hravá čeština 9: s. 107 

• Jednotlivé zvuky lidské řeči, z kterých se skládají slova daného jazyka, jsou 

hlásky. Hlásky dělíme na samohlásky a souhlásky.  

Samohlásky -     krátké: a, e, i, o, u 

- dlouhé: á, é, í, ó, ú 

- dvojhlásky: ou (kousek, au (auto), eu (pneumatika) 

Souhlásky 

Dělení souhlásek podle účasti hlasivek na jejich výslovnosti: 

- znělé: b, v, d, ď, z, ž, g, h 

- neznělé: p, f, t, ť, s, š, k, ch 

- pouze znělé: m, n, ň, j, l, r, ř 

Setká-li se souhláska znělá s neznělou, vyslovujeme obě buď zněle, nebo 

nezněle, a to zpravidla podle druhé souhlásky, ale při psaní se souhlásky 

nemění, např. místo vyslovovaného [prozba] píšeme prosba, místo 

vyslovovaného [kňíška] píšeme knížka. Tento jev se nazývá spodoba znělosti. 

Hlásky se při vyslovování seskupují do slabik. Základem slabiky je 

samohláska, dvojhláska nebo slabikotvorná souhláska (r, l). 

Pro zaznamenávání českého jazyka se užívá písmo hláskové; každá 

samostatná hláska se zpravidla označuje jediným písmenem. Písmena řadíme 

do abecedy. 

Dělení souhlásek z pravopisného hlediska: 

- tzv. souhlásky tvrdé: h, ch, k, r, d, t, n 

- tzv. souhlásky měkké: ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň 

- tzv. souhlásky obojetné: b, f, l, m, p, s, v, z 

• Procvičování hlásek: 

• https://www.mojecestina.cz/article/2013092801-hlaskova-stavba 

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/obt/9-trida-zs/
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/obt/9-trida-zs/
https://www.mojecestina.cz/article/2013092801-hlaskova-stavba


• Učebnice Hravá čeština 9: s. 107, cv. 2 a) Slovní spojení zapsaná tzv. fonetickým 

přepisem přepiš podle pravopisných zásad, např. [mňenit se] měnit se 

s. 107, cv. 3, 4, 5 písemně 

SLOH 

 
1. ŘEŠENÍ SOUHRNNÝCH ÚLOH 

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

útvary 

Slohový postup informační: dopis, inzerát, reklama, oznámení, odvolání 

Slohový postup vyprávěcí: vypravování 

Slohový postup popisný: návod, popis, charakteristika, líčení 

Slohový postup výkladový: výklad, přednáška, referát 

Slohový postup úvahový: fejeton, úvaha 

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

2 a) recenze – diskuse – proslov – interview – fejeton – reportáž 

2 b) žurnalistika 

2 c) novinařina, publicistika 

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

3 a) DBGECAF 

3 b) slohový postup popisný 

3 c) Adresátem projevu bude pravděpodobně laik, dítě. 

 

2. ŽIVOTOPIS = CURRICULUM VITAE [kurikulum víté] 

• Životopis souvislý – psaný tzv. vyprávěcí formou, tedy souvislými větami 

• Životopis strukturovaný – psaný v heslech  

Všechny údaje musí být pravdivé, psané spisovným jazykem (neutrálními 

slovy). Časové údaje o vzdělání, zaměstnání se řadí chronologicky zpětně, tj. 

od posledního zaměstnavatele k prvnímu, v případě dosaženého vzdělání od 

nejvyššího k nejnižšímu. Pod tištěný podpis se podepisujeme také vlastní 

rukou. Nesmí tedy chybět vlastnoruční podpis. 

Údaje uváděné ve strukturovaném životopisu: 

Osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, kontakt, datum a místo narození, 

národnost, popř.  rodinný stav 

Dosažené vzdělání: 

Zaměstnání: 

Jazykové znalosti: 

Práce s počítačem: 

Další dovednosti: 

Aktivity a zájmy:  

Zdravotní stav: 



3. SOUHRNNÉ ÚLOHY 

• Učebnice Hravá čeština 9: s. 142, cv. 4 a), b), c), d), e), f), g), h) 

LITERATURA 

 

• OPAKOVÁNÍ SAMIZDATU 

• Samizdat = ineditní literatura, vydávání zakázané literatury nebo literatury 
zakázaných autorů 
https://plus.rozhlas.cz/samizdat-smysluplna-prace-kterou-mohl-delat-kazdy-7649595  

• OPAKOVÁNÍ LITERÁRNÍCH POJMŮ: epika, lyrika, drama:  
www.kaminet.cz/ces/literatura/test1.php          

 

A nezapomeňte na známý frazeologismus (přísloví): Bez píle nedojdeš cíle. 

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