
Český jazyk  

9. třída 

1. Pamatuj na PL z mluvnice a zadání z literatury     

2. Velká písmena – učebnice str. 51/ cv.2f – písemně do sešitu 

3. Tvarosloví – zájmena, číslovky 

- učebnice str.56/ cv.6 - písemně do sešitu 

- učebnice str.57-58/ text Pražský hrad – 58/cv.1 – vyhledejte číslovky a určete jejich druh 

- učebnice str.58/ cv.3,4 – ústně 

4. Pracovní sešit 

PS str.34/cv.3,4 

PS str.35/cv.5, 6, 7 - ústně, 8, 9 

4. Skladba – zvláštnosti ve větné stavbě - zápis do sešitu 

Samostatný větný člen 

 Je to výraz, který stojí mimo větu, ve větě bývá nahrazen ukazovacím zájmenem nebo příslovcem, 

které na tento výraz odkazují. 

 např.: Hory, ty měl opravdu rád. Tam bylo krásně, u moře. Babičku, tu tady má každý rád.  

Roman, ten se nikdy neztratí. Je toho opravdu moc, toho jídla. To je hrozné, ten tajfun v Tichomoří. 

V psaném projevu se samostatný větný člen odděluje čárkou. 

Osamostatněný větný člen  

 Často se objevuje v mluveném projevu, když chce mluvčí něco doplnit nebo upřesnit. 

např.: Máme už zaplacenou dovolenou. Do Řecka. Letecky.  

Dám si zmrzlinu. Čokoládovou. Dva kopečky. 

 Budeme o víkendu asi grilovat. Na zahradě. U nás.  

 Elipsa (výpustka) 

 Je to vynechání části věty, která je i tak zřejmá z kontextu (tj. ze souvislosti) nebo ze zkušenosti 

příjemce, a také se často objevuje v mluveném projevu, kde slouží k zestručnění vyjádření 



např.:  Kdy ses včera vrátil z té oslavy? V deset. (místo: Vrátil jsem se v deset hodin.) 

(v knihovně) Máte Babičku? (místo: Máte knihu Babička?) 

 (v kavárně) Co si dáte? Jednu vídeň. (místo: Dám si jednu vídeňskou kávu.)  

(z rozhovoru) Ahoj. – (reakce)Tě vidím. (místo: Rád tě vidím.)  

 

5. Vyzkoušej si vytvořit věty se samostatným větným členem v učebnici na str.98/cv.2 – ústně 

vzor: Ivana dnes šla navštívit nemocnou kamarádku.  Ivana, ta dnes šla navštívit nemocnou 

kamarádku. 

Detektivky jsem nikdy rád nečetl. Detektivky, ty jsem nikdy rád nečetl.  

6. Skladba – souvětí. Text opiš do sešitu a doplň čárky. 

O Libici a vrchu Oškobrhu 

1.Kde se vlévá do Labe řeka Cidlina  tam stával kdysi hrad Libice. 

2. Říkalo se že hrad založila kněžna Libuše. 

3. Pověst dokonce vypravuje že Libuše byla na Libici pohřbena. 

4. Na Libici sídlili Slavníkovci kteří v 10.století rozšířili své panství téměř na celé východní Čechy. 

5. Poté co se stali nebezpečným soupeři pro Přemyslovce byla Libice v roce 995 obležena. 

6. I když se posádka hradu udatně bránila hrad byl dobyt. 

7. Všichni Slavníkovci byli vyvražděni až na svatého Vojtěcha který pobýval právě v Polsku. 

8. Protože se posádce podařilo uprchnout ukryla se v nedalekém vrchu Oškobrhu. 

9. Za letních nocí vyjíždí na luka aby se procvičila ve zbrani. 

10. Až bude v Čechách nejhůře vyjede z Oškobrhu zachránit vlast. 

 

 

 

 

 


