
Český jazyk – 9.třída 

22.zadání 

1.Pravopis- učebnice str. 86/ cv.2 - OPIS do sešitu 

2. Skladba – věta jednoduchá, souvětí/ věta řídící a závislá – pojmy/, základní a rozvíjející 

větné členy, několikanásobné větné členy - práce s učebnicí – str.88/ cv.1,2, str.89/ cv.3 , 

str.92/cv.2– ústně / napíšeme si do sešitu vždy příklady/ 

3. Pracovní sešit- PS str.48/ cv.7,8 PS str.50/cv.2a, b, cv.3 

4. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz- zadej grafy souvětí 

5. K testu si zopakuj velká písmena 

6. Literatura- tzv.beatnická generace  

/ beat generation – hnutí v USA ve 2.polovině 50. a 60.let- podstatou tohoto hnutí je hledání 

svobody, volnost – toulání, happeningy, experimentování s drogami, alkoholem, provokace, 

vliv na tuto generaci má jazz a východní filozofie/ 

Přečti si ukázky a odpovědi k otázkám zapiš do literárního sešitu. 

První ukázka 

Dean dorazil přesně podle plánu. „Všechno je jasný,“ oznámil. Rozvedu se s Marylou, vezmu 

si Camillu a odstěhujeme se do San Franciska. Ale nejdřív musíme , drahý Carlo, jet do Texasu 

a navštívíme toho vašeho Starouše Bulla Lee, kterýho sice neznám, ale o kterým jste mi toho 

tolik oba dva napovídali, a pak rovnou do Frisca. Pak začali se svým experimentem. Sedli si 

proti sobě se zkříženýma nohama na posteli a koukali si navzájem do očí. Já se rozvalil do 

židle kousek od nich a pozoroval je.Nejdříve nakousli jakousi abstraktní myšlenku, rozvedli ji, 

pak si připomněli určité abstraktní okolnosti, na které v záplavě ostatních věcí zapomněli. 

Dean se omluvil, ale slíbil, že se k tomu problému ještě vrátí a pořádně ho objasní, jen co ho 

napadnou vhodné příklady. 

Úkoly k 1.ukázce: 

a)Seřaď události tak, jak je Dean plánuje:  

svatba- cesta do Frisca- návštěva Texasu- život v San Franciscu- rozvod 

b) Napiš, kolik postav je v místnosti. 

Druhá ukázka 

Bylo mi špatně z toho včerejšího chlastání a z té nadmořské výšky, až jsem jednu chvíli musel 

skoro vystrčit hlavu z okna. Ale než mě vysadil v Coloradu v městě Longmont, už to bylo fajn, 

a dokonce jsem mu i začal vyprávět o svém putování. Popřál mi hodně štěstí. V Longmontu 

to bylo báječný.Pod obrovitánským starým domem byl vysázen hustý trávník, který patřil 

k benzínové stanici. Zeptal jsem se pumpaře, jestli se tam můžu chvíli prospat, a on mi řekl, 

že jo. 

http://www.skolasnadhledem.cz-/


zdroj: Jack Kerouac – autor kultovního románu Na cestě 

 

Spoj odpovídající tvrzení s postavou vypravěčem 2.ukázky: 

Pečlivě plánuje svou trasu.    V Longmontu si udělal přestávku na cestě. 

Dorazil do horské oblasti.       vypravěč  S řidičem se dobře neznal. 

Je abstinent.      Potrpí si na pohodlí. 

 

7. Sloh- úkol ke Dni Země - do 23.4. 2021- připravte si rozhovor se Zemí – Co byste se zeptali 

Země – v roce 2021 a v roce 2031? / forma papír A4 – uprostřed ilustrace, na jedné straně 

vedle ilustrace otázky a odpovědi v r.2021- obrázek- na druhé straně otázky a odpovědi 

v r.2031 – zapoj fantazii, minimum je sedm otázek (14 celkem)/ 


