
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 9. TŘÍDU
pro týden od 23. do 29. března 2020

Nejdříve se vrať k úkolům z minulého týdne, 
znovu si je projdi a oprav!!!

MLUVNICE 

Za úkol bylo:

1. Zopakuj větu jednočlennou, dvojčlennou, větný ekvivalent + 
větné členy podle přiložených prezentací nebo podle „oranžové učebnice“, 
kterou si někteří zakoupili.   

    Máš zopakováno? Umíš? Pokud ne, znovu se k prezentacím vrať!

2. Vypracovat cvičení do školního sešitu:
učebnice s. 60/cv.4

učebnice s. 61/cv.3a,b
do sešitu vypiš věty jednoduché

učebnice s. 62/cv.5
a/ přepiš do sešitu, doplň i/y
b/ v sešitě u přepsaného cvičení podtrhni souvětí
c/ + d/ písemně do sešitu odpověz



učebnice s. 70/cv.1a,b – vypiš PŘ a blíže urči – PŘS a PŘJS

učebnice s. 72/cv.1 – přepiš, podtrhni přívlastky a urči, doplň čárky

učebnice s. 74/cv.1 – přepiš a podtrhni doplněk

Rada zněla: U zadaných úkolů využij předloženého shrnutí.

     3. Procvičovali jste každý den pravopis na webové stránce:
http://cestina.diktaty.cz/  ???????

Přijímací řízení:
Ti žáci, kteří si zakoupili „oranžovou učebnici“, mrkli jste na ni a opakujete 
termíny ? :-) + pracujete na zakoupených testech?
+ Česká televize Út + Čt odpoledne po pořadu Sama doma se věnuje přípravě na
přijímací řízení – podívali jste se?

http://cestina.diktaty.cz/


LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečetli jste a převyprávěli obsah – 
Čítanka - Josef Nesvadba: Blbec z Xeenemünde??????

 ?SLOH?

Strukturovaný životopis
Vytvoř smyšlený strukturovaný životopis podle návodu… 
https://www.zivotopisy.cz/strukturovany-zivotopis, nafoť a pošli do emailu  
horska@skolahradecns.cz       ?!?!?!?    

 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   NA TÝDEN 23. - 29. 3. 2020 

MLUVNICE

1. Znovu si opakuj větu jednočlennou, dvojčlennou, větný 
ekvivalent + větné členy podle přiložených prezentací nebo podle 
„oranžové učebnice“, kterou si někteří zakoupili. 

 

mailto:horska@skolahradecns.cz
https://www.zivotopisy.cz/strukturovany-zivotopis


2. Jazykový rozbor vypracuj, podepiš, ofoť nebo naskenuj a zašli 
na email horska@skolahradecns.cz 

Jméno:……………………..
Všichni chtějí, abys zůstal naživu, a proto pusť z hlavy minulost, nevzpomínej, neteskni po 
tom, co bylo, ale mysli dopředu na to, co bude zítra, a mysli na tu chvíli, až se sejdeme 
v rodinném kruhu.
1.Naznač graficky stavbu souvětí, urči druhy vět, poměry a druh souvětí:

2.Urči VČ:   všichni -
                     na chvíli - 
                     tu -
                     v     kruhu -

3.Urči Po poslední věty:

4.Urči SD:  všichni -
                   pusť-
                    tu -
                    až -

5.Větu –  a mysli na tu chvíli-   uprav tak, aby následující věta byla předmětná:

6.Vypiš příslovečné spřežky:

7.Vytvoř větu se spřežkou   potom:

8.  Vytvoř rozkaz.zp. (2.os.č.j.) u sloves:
     chtít -                                      
    vědět-                                    

9.Odůvodni pravopis –   rodinném:

10.Zdůvodni psaní čárky před   a proto:

11.Napiš příklad spojení   s     hlavy:

12.Není v     textu.Ze souvětí –  Bude nutné, abychom se vrátili k     původnímu návrhu.  - vytvoř větu 
jednoduchou:

13.Není v     textu. Doplň   n   nebo   nn:
sti_é údolí, o skleně_é kouli, na dřevě_ém stole, nástě_á malba, Petrův de_ík, úrodná vi_ice

mailto:horska@skolahradecns.cz


 2.  Nezapomeň každý den pokračovat v procvičování pravopisu na 
webové stránce:
http://cestina.diktaty.cz/ 

Přijímací řízení:
Ti žáci, kteří si zakoupili „oranžovou učebnici“, mrkněte a opakujte termíny :-) 
+ zakoupené testy!
+ Česká televize Út + Čt odpoledne po pořadu Sama doma se věnuje přípravě na
přijímací řízení

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečti a převyprávěj obsah, 
obsah o 10 až 15 větách zapiš do literárního sešitu (samozřejmě nadpis bude 
jméno autorky a název) – 

Čítanka – George Orwell: Farma zvířat

 SLOH
Zadaný úkol:
Strukturovaný životopis
Vytvoř smyšlený strukturovaný životopis podle návodu… https://www.zivotopisy.cz/strukturovany-
zivotopis, nafoť a pošli do emailu horska@skolahradecns.cz 
zaslalo pouze 7 žáků – z toho pouze Veronika a Adam dle zadání. 
Verča a Adam tedy již mají splněno (za 1).  
Ti, kteří nezaslali, ale i ti, kteří odevzdali (ovšem bylo by škoda, kdyby nedostali za 1) –
vezměte si příklad z přiložené ukázky - .pdf - a během tohoto týdne životopis 
odevzdejte, zašlete :-) Do předmětu emailu napiš: Životopis -tvoje jméno a příjmení

Všechny zadané úkoly, které máte zaslat na můj školní email, budou hodnoceny známkou.

 

mailto:horska@skolahradecns.cz
https://www.zivotopisy.cz/strukturovany-zivotopis
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