
Český jazyk 9. ročník – 6. 4. – 8. 4. 2020 

Milí žáci, milí rodiče, v případě jakýchkoli otázek či problémů mě můžete kontaktovat 

na mailu gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz nebo přes messenger. ☺ 

 

MLUVNICE 

• Stále a stále procvičování téhož: významové poměry mezi souřadně spojenými 

hlavními větami, vedlejšími větami i větnými členy, souvětí souřadné a podřadné, 

druhy vedlejších vět!!!, interpunkce v souvětí!!! + složitá souvětí 

 

• Pro procvičování DOPORUČUJI www.skolaposkole.cz – část „Větný rozbor“. Vždy 

je nejprve vysvětlení (pro zopakování) a pak následují cvičení. POZOR! Najdete tam i 

„Přijímací zkoušky“!!! ☺ 

 

• Nezanedbávejte ani procvičování pravopisu! Stačí chvilka DENNĚ! ☺ 

• Do sešitu si napište:  

Řeč přímá a nepřímá a opište si poučku ze s. 74. 

(Pozorně prozkoumejte, jak se správně přímá řeč zapisuje!) 

• Nový úkol k zaslání na můj mail do 15. 4. – poslat složité souvětí o třech větách (určit 

typ souvětí, za každou větu napsat VV/VH, určit druh vedlejších vět i významových 

poměrů), např. takto: I kdybych jí to stokrát opakoval (1VV) a vysvětlil své jednání (2VV), už mi 

nikdy neodpustí (3VH). SP, obě vedlejší věty příslovečné podmínkové, poměr mezi nimi slučovací 

CVIČENÍ  Z ČESKÉHO JAZYKA 

• Děkuji všem, kteří mi poslali zadaná „ žirafí“ souvětí. ☺ 

 

• https://learntube.cz/  - Tady se dostanete na kurzy, které jsou teď „díky“ koronaviru 

zdarma. Doporučuji jako vhodnou přípravu na přijímací zkoušky (interpunkce, 

porozumění textu!!!). (Malá jednička za tip, Martine. ☺) 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

• Nový úkol k zaslání na můj mail do 30. dubna - projekt na českou poválečnou 

literaturu. Jeho zadání najdete na mých stránkách.  

 

mailto:gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz
http://www.skolaposkole.cz/
https://learntube.cz/


• A ve volných chvílích si taky čtěteeeeeeeeeeeeeeeee – kvůli referátům, ale hlavně pro 

radost☺!  

 
 

SLOH 

Děkuji všem, kteří mi poslali svůj PROSLOV. ☺  

(Termín pro zaslání prodlužuji do 15. 4. 2020.) 

Připomínám: 

Měla bych pro vás jeden dobrovolný úkol (na velkou jedničku☺)! Zkuste mi – nejpozději do 

15. 4. - poslat úvahu, ve které se zamyslíte nad tím, co aktuálně prožíváme. Jaká pozitiva 

dokážete v této situaci najít? (Stačí ½ A4, písmo Times New Roman, velikost 12.) 

A užijte si Velikonoce!  (Trošku kýče ☺) 

 


