
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 9. TŘÍDU
pro dny od 4. května - 7. května 2020 (respektuji svátek 8. května)

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

MLUVNICE

Zopakovali jsme si společně pravidla, jak pravopisně správně psát:
SAMOSTATNÝ VĚTNÝ ČLEN, OSLOVENÍ, VSUVKA, VĚTA NEÚPLNÁ

Za úkol bylo:
Vypracovat do školního sešitu toto cvičení:
 6a z učebnice na s. 88 (vypiš samostatné VČ, vsuvky, oslovení a věty neúplné) 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Máte zapsáno v literárním sešitě vše o autorech?
K. H. Mácha – 1810/1836 představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie

K. Toman – 1877/1046 představitel tzv. generace anarchistických buřičů 

J, Wolker – 1900/1924 představitel tzv. proletářské poezie 

V. Nezval – 1900/1958 spoluzakladatel poetismu, vůdčí osobnost českého surrealismu 



  ….. A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY 
NA DNY od 4. do 7. 5. 2020 

MLUVNICE

1. Tento týden se podíváme na slovosled v české větě. Stručně a 
výstižně máte vše shrnuto v učebnici na s. 89 (rámeček).

Ale také je možné zopakovat podle „oranžové učebnice“
…..pro ty, kteří ji nemají – zde nafoceno:

2. Do školního sešitu vypracuj cvičení z učebnice
• s. 90/cv. 6

(při doplnění čárek mohou vzniknout různé možnosti výpovědi, tak je zaznamenej) 

• s. 91/cv. 1(1., 2., 3., 4., 5., 6.)



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

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

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

 SLOH

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

Znovu si zpětně zkontrolujte, 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!!! Bohužel to už nedoženete, protože máte ode mne již 
správné řešení!


