
ČJ (20. 4. – 24. 4. 2020), 9. tř. 

Děkuji všem žákům a rodičům za spolupráci a za odeslané práce. 

Můžete se zapojit do online konzultací, zatím nebudeme mít výuku, ale napíšete své postřehy 

z domácího vyučování. 

Veškerou komunikaci směřujte prosím na stelclova@zsnovyhrozenkov.cz  

 

Opakování 
Zvuková stránka jazyka: https://www.youtube.com/watch?v=sgz6lFXBCVo 

PS s. 56/3 Tajenka: jim moc chutnalo. 

 

MLUVNICE 
Zápis do sešitu: 

Zvuková stránka slova (přečíst v učebnici s. 102) 

Slovní přízvuk v češtině se projevuje zesílením první slabiky, nazývá se hlavní přízvuk (kniha, 

počítač).  

Ve spojení s předložkou se hlavní přízvuk přesunuje na předložku (ve škole, na stole). 

Zvuková stránka věty 

1. Větná melodie – závisí na druhu věty (oznamovací, tázací, rozkazovací, zvolací). 

2. Důraz – zesílíme hlavní přízvuk některého slova, důraz může změnit smysl věty. 

3. Tempo a pauzy – správné používání je důležité pro srozumitelnost projevu. 

4. Citové zabarvení – svědčí o tom, jak prožíváme, nebo hodnotíme to, co říkáme. 

Prezentace (zvuková stránka věty): 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/11521 

 

Slovanské jazyky (U s. 106 - 107) 

Slovanské jazyky patří do indoevropské jazykové skupiny. Vznikly z praslovanštiny. 

Staroslověnština je nejstarší spisovný slovanský jazyk. 

Do sešitu si opiš z U s. 106 rozdělení slovanských jazyků a ze s. 107/3  časovou osu. 

Prezentace: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/21170 
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Jazykový rozbor 

Podle videa si opiš souvětí, pak video zastav, nakresli graf souvětí, proveď kontrolu: 

https://www.youtube.com/watch?v=zcLApEvZXI0 

Zápis z mluvnice z tohoto týdne (i jazykový rozbor) ofoť a pošli mně. 

Do pátku 24. 4. vypracuj online kvíz na významové poměry. 

 

Procvičování na přijímací zkoušky: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-

procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura 

Pokud předložíte vypracované testy CERMAT, bude to součást hodnocení na konci školního 

roku. Čím více testů, tím lépe. Záznamové archy si můžete vytisknout, nebo můžete psát do 

sešitů. Sami si testy červeně opravte. 

 

LITERATURA 
Přečíst v čítance s. 68 – 70. Čti pomalu v klidu, i několikrát za sebou jednu sloku. 

Zápis: 

František Hrubín (1910 – 1971) 

Je nejvýznamnějším tvůrcem české literatury pro děti ve 20. století (Špalíček pohádek, 

Pohádky z tisíce a jedné noci). 

Během 2. světové války psal spirituální (duchovní) poezii. Po válce reagoval na aktuální 

společenské a historické události (Jobova noc, Hirošima). 

K vrcholům jeho rozsáhlého díla patří lyrickoepická skladba Romance pro křídlovku (byla 

zfilmována. 

Kráska a zvíře – hra upravená do češtiny podle původní francouzské předlohy pro otáčivé 

hlediště v Českém Krumlově.  

Rozbor básní: 

Do závorky vysvětli pojem a za ni vypiš z básně Srpnové poledne: 

1. Apostrofu (oslovení neživé věci, zemřelého): živote 

2. Hyperbolu (…………………..): …………………………………… 

3. Personifikaci (………………..): ………………………………….. 

4. Eufemismus (…………………): ………………………………….. 

Jobova noc 

1) Vysvětli název básně. 

2) Čeho je v básni slovo běs symbolem. 

https://www.youtube.com/watch?v=zcLApEvZXI0


3) Přiřaď:  

apostrofa … duní pod zpupným obrazem… 

básnický přívlastek … vlast, když tma ji štvala, 
řeménky řek si rozvázala… 

personifikace Ach, Čechy krásné, Čechy mé 
 

Dokument o Fr. Hrubínovi: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123383458-pribehy-

slavnych/402223100031010-je-samo-telo-tve-a-kolem-zem/ 

 

 

Inspirace: 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/cj-a-literatura?stupen=2-stupen-zs&tema=ceska-

literatura 
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