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POKYNY PRO DISTANČNÍ VÝUKU: 
 

1. Sledujte ČT edu, tisíce videí pro chytrou zábavu i vědu: https://edu.ceskatelevize.cz/. 

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/, 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-

zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura  

• 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. 

Mgr. Marie Janíková 
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MLUVNICE 
 

1. ŘEŠENÍ PRAVOPISU VELKÝCH PÍSMEN (U VLASTNÍCH JMEN) 

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

1. Urči správně velká písmena v názvech sídel a jejich částí: 

Trutnov, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Černá v Pošumaví, Slavkov u Brna, 

Česká Třebová, Vysočany, Hronov nad Dyjí, Bor u Tachova, Rožnov pod 

Radhoštěm, Veselí nad Lužnicí, Malá Strana, Vysoká u Příbramě, Nová Paka, 

Kamenický Šenov, Nová Ves pod Pleší, Hadravova Rosička, zastávka Sídliště Řepy 

2. Zopakuj si pravidla psaní velkých písmen v názvech ulic, budov a jiných 

veřejných míst v obcích. Rozhodni, zda jsou zvýrazněné názvy napsány správně, 

chyby oprav a výrazy přepiš do sešitu.  

Nakupovali jsme v obchodním domě Kotva. Procházeli se po Dvořákově nábřeží. 

Obdivuje sochy na Karlově mostě. Roku 1996 byla dokončena stavba Tančícího 

domu. Ubytovali se v hotelu Modrá hvězda. Prezident sídlí na Pražském hradě. 

Jedeme po mostě Barikádníků. Sejdeme se v restauraci Na Růžku. Byl 

hospitalizován v nemocnici Na Homolce. Na Vltavě najdeme ostrov Štvanice. 

3. a) Přepiš správně (smyšlené) adresy do sešitu. 

a)  Jaromír Jágr, Český svaz ledního hokeje, ulice U Koupaliště 154, Praha 14 – 

Dolní Počernice, 144 00, Česká republika  

b)  Pavel Maslák, Český atletický svaz, náměstí Válečných hrdinů 389, Praha 8 – 

Dolní Chabry, 180 00, Česká republika  

c)  Josef Váňa starší, dostihové závodiště Velká Chuchle, ulice Podkovářská 63, 

Praha 16 – Velká Chuchle, 166 00, Česká republika 

 

2. ŘEŠENÍ ÚKOLŮ NA PROCVIČOVÁNÍ HLÁSEK: 

Učebnice Hravá čeština 9:  

s. 107, cv. 2 

a) Následující slova a slovní spojení jsou zapsána tzv. fonetickým přepisem (jak se 

vyslovují). Přepiš je podle pravopisných zásad. 

[mňenit se] měnit se, [vjetrno] větrno, [fčera] včera, [uš ho dobjehnou] už ho 

doběhnou, [ňigdo] nikdo, [zapomňeli] zapomněli, [poviná školňí docháska] 

povinná školní docházka, [vjetef] větev, [viťte] viďte 

s. 107, cv. 3, 4, 5 písemně 

3.   Vysvětli významy slov lišících se délkou samohlásky. 

a)   slíva – švestka (nář.) 

slívá – dohromady nějakou tekutinu (hovor.)  

b) vada – kaz 

váda – hádka  

c) spala – spát (3. os., min. č.) 

spála – nemoc  



d) kras – Moravský kras (přírodní útvar) 

krás – 2. p., mn. č. od slova krása 

e) kraji – 6. p., j. č. od slova kraj 

krájí – od slovesa krájet, 3. os., přít. čas  

f) pata – část chodidla  

pátá – číslovka  

g) hraná – přídavné jméno, např. obor hraná režie 

hrana – okraj  

h) mýlí – od slovesa mýlit se 

myli – od slovesa mýt se 

4. Doplň do slov ú/ů/u.  

kulturní, léčebná kúra, ústí řeky, literatura, korektura, faktura, tribuna, úrodná 

půda, mnoho úkolů, přezůvky, kůra z několika stromů, důvtip, nahoru a dolů, 

smůla, neúprosný osud, zaúpět bolestí, podhůří Jeseníků, bezúročná půjčka, 

zúčastnit se jednání, půl hodiny, dolnoújezdský, Karlův dům 

5. Doplň do slov ě/je.  

Máme záhon s pěknými květinami. Zvětšuje se množství případů nevěry. 

Procházka pěšky po městě nabízí různé vjemy. Kufr byl tak objemný, že ho musel 

zvednout oběma rukama. Neobjednávej si oběd v běžné restauraci. Vjezd do 

střeženého objektu byl úspěšný. Odběr krve v ní vyvolal napětí. 

 

SLOH 

 
ŘEŠENÍ SOUHRNNÝCH ÚLOH 

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

a) Ke kterému publicistickému útvaru ukázka patří? b) reportáž 

b) Ke kterému funkčnímu stylu ukázka náleží? c) umělecký styl 

c) Který slohový postup v ukázce převládá? b) vyprávěcí 

d) Který název lze doplnit na vynechané místo v textu? b) žehlička 

e) Kterým slovem nelze v textu nahradit slovo tříštit? c) puknout 

f) Kterými prostředky autor zvyšuje napětí? vypjaté události, krátké věty, 

přítomný čas 

g) Vyhledej v textu personifikaci a metaforu: 

   personifikace: hora skončila předehru  

metafora: …její nástroje, a hlavně bubny, znějí naplno 

h) Vyhledej v textu přirovnání: skalní přílepek jako skříň 

 

 

 



LITERATURA 
 

PŘEHLED LITERATURY – OPAKOVÁNÍ FORMOU TESTŮ: 
http://kaminet.cz/ces/literatura/test2.php  

 

A nezapomeňte na známý český frazeologismus (přísloví): Dvakrát měř, jednou řež. 

HODNĚ ŠTĚSTÍ U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Z JAZYKA ČESKÉHO! 

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