
ČJ (30. 3. – 3. 4. 2020), 9. tř. 

POZOR – tento týden napíšeme online test na vedlejší věty. 

Procvičování na přijímací zkoušky (viz testy CERMAT: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-

zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura) 

Pokud předložíte vypracované testy Cermat, bude to součást Vaší známky na konci školního roku. 

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

testy červeně opravte. Nezajímají mě procenta, ale poctivá práce. 

 

Mluvnice – procvičování pravopisu – vlastní jména  

U s. 95 – 96: Důkladně nastudovat. Do sešitu si zapište obecné zásady, podle hnědého rámečku si 

udělej stručnější výpisky. 

Internetová jazyková příručka: https://prirucka.ujc.cas.cz/ 

Přečtěte si pravidla a pak teprve doplňujte!!! 

Pracovní sešit s. 55/1, 2, 3 

Učebnice s. 97/4 do sešitu, kontrola podle internetové jazykové příručky 

 

Mluvnice – významové poměry – opakování – piš do sešitu, správné řešení pošlu příští týden 

1. Významové poměry mezi vedlejšími větami (VV). Souvětí řeš podle vzoru, podtrhni si 

přísudky (v každém souvětí jsou tři věty). 

Viděla, že je doma a (že) už spí.  1H, že 2V (předmětná) a (sluč.) 3V (předmětná) 

Myslím, že se nám všem film líbil a že na něj nezapomeneme. 

Napsala jsem mu dopis, abych mu připomněla naši dohodu, ale ne abych mu něco vyčítala. 

Hned se pozná, že buď na to namyslí, nebo že o tom nic neví. 

Nespoléhejte se, že vám poradím, dokonce že vám pomohu. 

Dopadlo to tak, jak jsme předpokládali, a tedy jak jsme chtěli. 

Přijdu za vámi, až to udělám, nebo až mě to přestane bavit. 

Můj strýc říkal, že čekal, ale bratranec nepřijel. 

2. Významové poměry mezi větnými členy.  

Nedívá se na mě, ale na tátu.  Pt, poměr odporovací 

Každou sobotu hrávali fotbal nebo volejbal. 

Léčil nejen rýmu, ale i astma. 

Buď má angínu, nebo simuluje. 

Dej mi peníze, nebo život. 
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Vzápětí jeho němý obdiv vystřídala hrůza, ba i děs. 

3. Významové poměry mezi větami hlavními. Podtrhni dva přísudky. 

Buď rádio vypneš, nebo se s ním odstěhuješ do sklepa. 1H buď, nebo 2H (vylučovací) 

Rád bych vám udělal radost, ale ten řízek je nad moje síly. 

Civěla celé dny na televizi a spokojeně tloustla. 

Mám hlad, neboť jsem od rána nejedla. 

Má horečku, ba i v krku ho bolí. 

Bylo poměrně šero, mnozí řidiči však ještě nesvítili. 

 

Literatura 

V mluvnici toho máte vcelku dost, sloh jste psali minulý týden, takže si dáme nějakou detektivku. 

Pokračujte v zápisu na list. 

Agatha Christie (1890 – 1976) byla anglická autorka detektivních příběhů a divadelních her. Hlavní 

hrdinkou bývá svérázná slečna Jane Marplová a bývalý belgický policista Hercul Poirot. Mnohé 

příběhy byly zfilmovány. O vlastním životě vypráví autorka v knize Vlastní životopis. 

Přečti si ukázky ze s. 171 -176. V pěti větách shrň obsah celého fejetonu Jindřišky Smetanové, vyhledej 

a zapiš si, co je to fejeton. 

Podívej se na nějakou detektivku A. Christie nebo najdi doma v knihovně a přečti si ji. 

 

 stelclova@zsnovyhrozenkov.cz  

Číst a chystat referáty z přečtené četby! 

Domácí studium bude součástí klasifikace, některé úkoly budou hodnoceny známkou. 

Prosím rodiče, aby mi na konci týdne napsali kratičký e-mail o průběhu domácího studia. 
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