
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 9. TŘÍDU
na dny od 6. do 8. dubna 2020

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

MLUVNICE
Zopakovali jste si druhy vedlejších vět a významové poměry? Zaslala 
jsem vám i takový „tahák“…..

Procvičovali jste na https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz ,
p.uč. Andrlová vám již zaslala odkaz na přihlašování????
(Zkusili to i ti, kteří budou absolvovat přijímací zkoušky!!!...je tam přímo 
odkaz)????

Přepsali jste do školního sešitu správně?
• učebnice s. 84/ cv. 2 ???? Zkontroluj!

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

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

Čítanka – Ota Pavel: Běh Prahou 1. část ??????

 SLOH

Do slohového sešitu jste si napsali zápis s nadpisem
Funkční styly s.142/učebnice ????

u každého funkčního stylu nezapomněli vypsat slohové útvary, které jej reprezentují?

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


Vrátím se ještě o týden zpět a zasílám správné řešení jazykového rozboru,
 i když 2 žákyně vypracovaný jazykový rozbor nezaslaly.

1.     souvětí souřadné

1H                   3H               4H               5H                7H                  9H

          2V                                                            6V                   8V                   10V

2.    všichni - POV
       na chvíli - PT
       tu - PKS
       v kruhu – PUM

3.     nevyjádřený – MY

4.     všichni – 3. neurčité
        pusť – 5.
        tu – 3. ukazovací
        až – 7. podřadící

5.     a mysli na to, až…

6.     naživu, dopředu

7.     Odpočinul si a potom šel do kina.

8.     Chtěj!  Věz!

9.     rodin/a + přípona -ný

10.   poměr důsledkový

11.   s povrchu pryč, po povrchu dolů: Sundal klobouk s (i z) hlavy.

12.   Bude nutné vrátit se k původnímu návrhu.
        Návrat k původnímu návrhu bude nutný.

13.   stinné, skleněné, dřevěném, nástěnná, deník, vinice

p. důsledkový p. slučovací p. slučovací p. slučovacíp. odporovací

(předmětná) (předmětná) (předmětná) (přívlastková)

a proto

aby co

ale a

co až



 A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY NA DNY od 6. do 8. 4. 2020 

1. Zopakuj podle prezentací větné členy
2. Zopakuj druhy vedlejších vět
3. Zopakuj si významové poměry
4. Procvičuj 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. Vypracuj jazykový rozbor č. 12 a odešli mi jej na email: 

horska@skolahradecns.cz 

Jméno:………………………..

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:

2. SD:     (v) zájmu-
               mnoho- 
                už-

3. VČ:      vám-
                zla-
                lidstva-

4. Urči holý PŘ 1. věty:

5. Najdi slovo hromadné a urči jeho vzor:

6. Najdi slova cizího původu:

7. U tvaru slovesa –bylo napácháno- urči rod a vid:

8. Najdi vztažné zájmeno a utvoř jeho 1.pád:

9. Slovo činíme nahraď synonymem:

10. Z textu vypiš slova ohebná:

11. Od výrazu mnoho utvoř 2. a 3. stupeň:

12. Utvoř infinitiv od tvaru mohl bych a vysvětli, kdy je možné užít tvaru můžu:

13. Píše se kultůra nebo kultúra nebo kultura?

mailto:horska@skolahradecns.cz


A TO JE VŠE :-)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


