
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 9. TŘÍDU
pro dny od 11. května - 15. května 2020 

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

MLUVNICE

Za úkol bylo:
Vypracovat do školního sešitu tato cvičení:

• s. 90/cv. 6
(při doplnění čárek mohou vzniknout různé možnosti výpovědi) 

• s. 91/cv. 1(1., 2., 3., 4., 5., 6.)

  6.     SP(souvětí podřadné) 

                                                                   3H

       Když 2V                   3V(v.v. podmínkové)              že 4V                  že 5V(v.v. předmětné)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Máte zapsáno v literárním sešitě vše o autorech?
J. Vrchlický – 1853/1912 jeho dílo, obsahuje všechny žánry literární tvorby, v poezii položil 

základ symbolismu  
V. Hrabě – 1940/1965 jeden z významných představitelů tzv. beat generation v Československu

J. Seifert – 1901/1986 členy hnutí Devětsil, stál na počátku českého uměleckého směru 
poetismu

K. Biebl – 1898/1951 proletářská poezie; poetismus; surrealismus; Literární skupina; Devětsil 

   nebo         a

p.slučovací p.slučovací

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0270O8wUqb9UnxzqaARJjhOOMUcAQ:1589121952796&q=poetismus&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLRT9c3NEpLL7ZMM8pZxMpZkJ9aklmcW1oMAEK7xPIcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM7IDMxKnpAhXJ2KQKHb87DPkQmxMoATAbegQIERAD&sxsrf=ALeKk0270O8wUqb9UnxzqaARJjhOOMUcAQ:1589121952796
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0270O8wUqb9UnxzqaARJjhOOMUcAQ:1589121952796&q=Dev%C4%9Btsil&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SCqzSItfxMrpklp2ZHZJcWYOAJpFbRkZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM7IDMxKnpAhXJ2KQKHb87DPkQmxMoBDAbegQIERAG&sxsrf=ALeKk0270O8wUqb9UnxzqaARJjhOOMUcAQ:1589121952796
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0270O8wUqb9UnxzqaARJjhOOMUcAQ:1589121952796&q=Liter%C3%A1rn%C3%AD+skupina&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDKMTyovMl3EKuyTWZJadHhhUd7htQrF2aUFmXmJABzPkuUlAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM7IDMxKnpAhXJ2KQKHb87DPkQmxMoAzAbegQIERAF&sxsrf=ALeKk0270O8wUqb9UnxzqaARJjhOOMUcAQ:1589121952796
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0270O8wUqb9UnxzqaARJjhOOMUcAQ:1589121952796&q=surrealismus&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDeON1vEylNcWlSUmpiTWZxbWgwAcLX-iRsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM7IDMxKnpAhXJ2KQKHb87DPkQmxMoAjAbegQIERAE&sxsrf=ALeKk0270O8wUqb9UnxzqaARJjhOOMUcAQ:1589121952796


  ….. A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY 
NA DNY od 11. do 15. 5. 2020 

MLUVNICE

1. Tento týden si zopakujeme pravopis - shodu podmětu s přísudkem
Pravidla máš sice v mých prezentacích, které jsem vám zaslala, ale 
pro jistotu znovu předkládám:

 

2. Do školního sešitu přepiš a správně doplň i/y:



    3. Opakuj online cvičení z internetu, jak jsme je využívali ve škole!
Nezapomeňte na testy k přijímačkám – online….

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Jistě znáš jméno Jaromír Nohavica (písničkář, textař, překladatel) -
Přečti si v čítance o něm + texty veršů, které zhudebnil

a na www.youtube.com si některé můžeš pustit :-)

 SLOH

Někteří v Vás již nezaslané úkoly doplnili (DĚKUJI!), ale jsou žáci…

Znovu si zpětně zkontrolujte, zda jste mi zaslali oba slohové úkoly. 
Vypravování všichni nezaslali.

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!
 
                      Jedna z vás vůbec nespolupracuje!

http://www.youtube.com/

