
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 9. TŘÍDU
na dny od 14. do 17. dubna 2020

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

MLUVNICE
Zopakovali jste si 

1. podle prezentací větné členy???
2. druhy vedlejších vět???
3. významové poměry???
4. Procvičovali jste on-line cvičení nejen na pravopis, ale i na určování 

větných členů, vedlejších vět i významové poměry (mezi hlavními větami, 
mezi několikanásobnými větnými členy a vedlejšími větami)???

5. Vypracovali jste jazykový rozbor č. 12 a odeslali mi jej na email: ???
BAKALÁŘI…..A = odevzdáno, N = neodevzdáno

Zkontrolujte a opravte:

Mohl bych vám odpovědět, že tak činíme v zájmu lidstva i kultury, ale je to fráze, v jejímž 
jménu bylo už napácháno mnoho zla.
1. Graficky znázorni a vše urči:

DVĚ ŘEŠENÍ:           a) SS       1H                                           3H
                                                               
                                                              že 2V(předmětná)               v jejímž 4V(přívlastková)

b) SP       1H

                                                             že 2V(předmětná)                       3V(předmětná)

                                                                                                                            v jejímž 4V(přívlastková)

2. SD:     (v) zájmu- podstatné jméno
               mnoho- číslovka 
                už- příslovce
3. VČ:      vám- PT
                zla- PO
                lidstva- PKN
4. Urči holý PŘ 1. věty:  mohl bych odpovědět
5. Najdi slovo hromadné a urči jeho vzor: lidstvo - město
6. Najdi slova cizího původu: kultury, fráze
7. U tvaru slovesa –bylo napácháno- urči rod a vid: rod trpný, vid dokonavý
8. Najdi vztažné zájmeno a utvoř jeho 1.pád: jejímž - její

ale
p. odporovací   

ale
p. odporovací   



9. Slovo činíme nahraď synonymem: děláme, konáme
10. Z textu vypiš slova ohebná: ,mohl bych, vám, odpovědět, činíme, zájmu, lidstva, kultury, to , je, 
fráze, jejímž, jménu, bylo napácháno, mnoho, zla
11. Od výrazu mnoho utvoř 2. a 3. stupeň: více, nejvíce
12. Utvoř infinitiv od tvaru mohl bych a vysvětli, kdy je možné užít tvaru můžu:
                moci, moct, v hovorovém jazyku
13. Píše se kultůra nebo kultúra nebo kultura? Kultura – přejaté slovo, přípona - ura 

                                            
A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY 

NA DNY od 14. do 17. 4. 2020 

MLUVNICE

Do školního sešitu vypracujte tato cvičení:

• učebnice s. 82/cv. 7
• učebnice s. 82/cv. 8 
• učebnice s. 83/cv. 1 a,b,c,d

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečti a převyprávěj obsah -
Čítanka – Wolfgang Borchert: V noci přece krysy spí

 SLOH

Do slohového sešitu si zaznamenej rámeček s nadpisem
Přehled slohových útvarů a postupů 

s.147/učebnice


