
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 9. TŘÍDU
pro dny od 27. dubna - 30. dubna 2020 (respektuji svátek 1. května)

Nejdříve se vrať k úkolu z minulého týdne, znovu si jej projdi a oprav!!!

Za úkol bylo:

MLUVNICE

Vypracovat do školního sešitu tato cvičení:
1. učebnice s. 84/cv. 3 a,b,c,d,e,f,g,h,ch  

a) bezesporu – bezpochyby, rohačkách – sáně

b) SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ

                    1H                  2H       

který 3V(přívlastková)

které 4V(přívlastková)

SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ

2H                                                                                6H

1V(podmínková)                  kde 3V(přívlastková)                                                   jaká 7V(předmětná)

         jak 4V (předmětná)

        z níž 5V(přívlastková)

c) vašem – přivlastňovací, svoji – přivlastňovací, tom – ukazovací, níž – vztažné, 
jaká – vztažné

                POV      PŘS      PON            PŘJS               POV       PŘS    POV     PŘS
d) Violet patřila, (ona) byla vynálezcem, který se ocitl, které unášely

e) nejlepší – jarní, šedočerných – mladý, světové – mladý, posedlé – mladý, zoufalé – mladý, 

nudný – mladý, starých – mladý, dešťové – mladý, rozbouřených - mladý, nedílného – 
mladý

f) patřila – 3., j., oznam., min., činný, N, IV., prosí
zaměřil bych – 1., j., podm. přít., činný, D, IV., prosí 
čekají – 3., mn., ozn., přít., činný, N, V., dělá

g) mezi – v textu 7, může být jinde 6 a 1
uprostřed – v textu 7, může být jinde 6

a
p.sluč.

p.vyluč.
než



h) v situaci – 6., j., Ž, růže
na úpatí – 6., j., S, stavení
úkazu – 2., j., M než., hrad
vynálezcem – 7., j., M živ., soudce
 

     ch) Jistě jste si zodpověděli správně sami na základě znalostí ze zeměpisu a vlastních zkušeností.

2. zopakovat si „Řeč přímá a nepřímá“ na s. 85, především pravidla 
zapisování…..a vypracovat cvičení s.86/cv. 2

  ….. A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY 
NA DNY od 27. do 30. 4. 2020 

MLUVNICE

Tento týden si zopakujeme pravidla, jak pravopisně správně psát:
SAMOSTATNÝ VĚTNÝ ČLEN, OSLOVENÍ, VSUVKA, VĚTA NEÚPLNÁ

Velice hezky to máte shrnuto v učebnici na s. 86 – 87 i s ukázkami, 
pozorně přečti :-)
Pak si znovu zopakuj třeba podle mých poznámek….



• Nyní vypracuj cvičení 6a z učebnice na s. 88 (vypiš samostatné VČ, 
vsuvky, oslovení a věty neúplné) do školního sešitu.

• Opakuj online cvičení z internetu, jak jsme je využívali ve škole!

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečti a převyprávěj obsah -
Čítanka – projdi si básně od autorů: 
K. H. Mácha, K. Toman, J, Wolker, V. Nezval
jména autorů zapiš do literárních sešitů 
+ připiš k nim, ve kterých letech žili 
+ popřípadě literární směr, v jakém jsou zařazeni

 SLOH

Zkontrolujte si zpětně, zda jste mi zaslali oba slohové úkoly. 
V BAKALÁŘÍCH máte:

1 – vše v pořádku :-) TO JE VĚTŠINA Z VÁS, CHVÁLÍM :-)
A – zaslali jste, ale odpověděla jsem, zda by se mohlo něco vylepšit... a již 
nepřišla odpověď – mrkněte na to znovu….
N – NEZASLÁNO!!! Dejte do pořádku!
 

Zkontrolujte si také zpětně, zda jste mi zaslali oba jazykové rozbory.
V BAKALÁŘÍCH máte:

A – zaslali jste, to je v pořádku :-)
N – NEZASLÁNO!!! Dejte do pořádku!


