
Český jazyk 9.třída  

Práce s výchozím textem 1/čti řádně zadání, do školního sešitu napiš Práce s výchozím 

textem 1, piš stručné odpovědi pod čísla úkolů/ 

TEXT 1 

Rychlý obrněnec Juno u krále planet Jupiteru 

Necelých pět let letěla americká sonda Juno vesmírem, aby v červenci začala s manévry pro ukotvení 

na oběžné dráze Jupiteru. I když jde o největší planetu sluneční soustavy, je pěkně záhadná. Kvůli 

nekončícím bouřím neznáme přesné složení atmosféry ani planety. Juno tyto a řadu dalších otazníků 

pomůže zodpovědět. 

Sonda se v mnohém liší od svých předchůdců. V první řadě je odolná vůči extrémním podmínkám. 

Kolem Jupiteru je radiační záření tak silné, že by rychle zabilo člověka, ale také vyřadilo z provozu 

neodstíněnou elektroniku. Paluba sondy Juno, na které se nacházejí důležité vědecké přístroje, je 

proto chráněna obalem z titanu o hmotnosti 200 kg. Nebezpečné záření skrz něj nepronikne. 

TEXT 2 

Skutečnosti kolem nás pojmenováváme buď jedním slovem/ např. kruh, les, auto, přímka/, nebo je 

označujeme více slovy. Nerozdělitelnému ustálenému spojení slov, která mají jeden význam, říkáme 

sousloví/ např. vrabec obecný, chlorid sodný, Středozemní moře/. Jednotlivá slova sousloví nelze 

nahradit synonymy. 

Úkoly k textům: 

1. U slov tučně vytištěných v textu 1 určete pád, číslo, rod a vzor. 

2. Které z následujících možností nejlépe vystihují účel poslední věty textu 1 

a/ má nalákat b/ má varovat c/ má ubezpečit d/ má odrazovat 

3. Který z následujících slovních druhů se vyskytuje ve druhém odstavci textu1 

a/ číslovka druhová b/ zájmeno vztažné c/ číslovka násobná d/ zájmeno záporné 

4. Ve kterém z úseků textu 1 se nevyskytuje sousloví? 

a/ I když jde o největší planetu sluneční soustavy, je pěkně záhadná. 

b/ Kolem Jupiteru je radiační záření tak silné, že by rychle zabilo člověka. 

c/ …aby v červenci začala s manévry pro ukotvení na oběžné dráze Jupiteru 

d/ Kvůli nekončícím bouřím neznáme přesné složení atmosféry ani planety. 

5. Rozhodněte o následujících tvrzeních, zda odpovídá informacím obsaženým v textu – ano/ ne 

a/ Úkolem sondy Juno je odhalit záhady planety Jupiter. 

b/ Paluba sondy Juno je odolná vůči smrtelnému radiačnímu záření. 

c/ Planeta Jupiter je největší a nejprozkoumanější planeta sluneční soustavy. 

d/ Necelých pět let se sonda Juno snaží o ukotvení na oběžné dráze Jupiteru.   

 

Další úkoly/ netýkají se textů výše/: 

- Skladba učebnice str.113/cv.1 – písemně do sešitu 

- Opakuj ústně pravopis – učebnice str.27- žlutá tabulka, 28/1,2 

- Opakuj ústně význam slova – str.29 – prostuduj žlutou tabulku – str.29/cv.4 ústně 

- Opakuj ústně slova jednoznačná a mnohoznačná – str.30 – prostuduj žlutou tabulku – 

str.30/4,5a, b, 6 ústně 

-  Opakuj – str.39/cv.2 a,4 – ústně, str. 39/cv.3 a písemně do školního sešitu 

- Online procvičování na www.skolasnadhledem.cz, www.onlinecviceni.cz, Voršila 

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/

