
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 9. TŘÍDU
pro týden od 30. března - do 5. dubna 2020

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

MLUVNICE 

Za úkol bylo:

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

si někteří zakoupili.  Už to umíš?

2. Měli jste vypracovat jazykový rozbor, jste jej měli podepsat, ofotit či 
naskenovat a zaslat na email horska@skolahradecns.cz 

Vzhledem k tomu, že ne všichni tuto práci, která bude hodnocena známkou, odevzdali…..
ještě tento týden počkám, pokud neodevzdáš, budu muset hodnotit jako nesplněný úkol :-(

     3.  Pokračovali jste v procvičování pravopisu na webové stránce:
http://cestina.diktaty.cz/ ??????

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečetli jste a převyprávěli obsah, 
obsah o 10 až 15 větách zapsali do literárního sešitu (samozřejmě nadpis byl 
jméno autorky a název) – 

Čítanka – George Orwell: Farma zvířat

 SLOH
Zadaný úkol:
Strukturovaný životopis
Zaslat vytvořený smyšlený strukturovaný životopis podle návodu… 
https://www.zivotopisy.cz/strukturovany-zivotopis, nafotit a poslat do emailu 
horska@skolahradecns.cz 

4 žáci ještě životopis nezaslali, platí tak jako u jazykového rozboru….
ještě tento týden počkám, pokud neodevzdáš, budu muset hodnotit jako nesplněný úkol :-(
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 A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY NA TÝDEN od 30. 3. do 5. 4. 2020 

MLUVNICE

Vzhledem k tomu, že se budeme věnovat opakování všeho, co se týká 
souvětí…..je potřeba se si zopakovat druhy vedlejších vět a 
významové poměry…..mám takový tahák – tak opakuj!!! :-)

Procvičovat můžete na https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz ,
p.uč. Andrlová vám již zaslala odkaz na přihlašování. 
(I zde mohou procvičovat ti, kteří budou absolvovat přijímací zkoušky!!!...je 
tam přímo odkaz)

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz


Až budete mít zopakováno a procvičeno, tak do školního sešitu přepiš 
správně cvičení:

• učebnice s. 84/ c. 2B

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

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

Čítanka – Ota Pavel: Běh Prahou 1. část

 SLOH

Do slohového sešitu si napiš zápis s nadpisem
Funkční styly s.142/učebnice

u každého funkčního stylu nezapomeňte vypsat slohové útvary, které jej reprezentují!

 


