
Český jazyk – 9. třída 

10. zadání 

1. Čárka ve větě jednoduché- opište do sešitu věty správně- doplňte čárky. 

Athéna mytologická řecká bohyně moudrosti a vítězné války byla dcerou Dia tj. vládce všech 

olympských bohů. Kšá už se odtud sypte. Paní starostko rádi bychom vás pozvali na naši 

školní oslavu. Mouka byla vysypaná na zemi na sporáku na celém stole prostě všude. 

Úředním jazykem v Brazílii je portugalština ne španělština. Významný český básník a sběratel 

folklóru Karel Jaromír Erben pocházející z obce Miletín je známý sbírkou balad Kytice. 

2. Čárky v souvětí – opište do sešitu souvětí souřadná a určete poměr mezi VH, doplňte 

čárky. 

O víkendu má být nejen velice chladné počasí ale mělo by i pršet. Buď se naučíš anglicky lépe 

nebo se nebudeš moci zúčastňovat mezinárodních konferencí. Při odchodu sice dveře zavřel 

avšak zamknout je zapomněl. Mladá závodnice ze soutěže odstoupla neboť dostala silné 

křeče do nohy. Tento  časoměrný dokument významově ovlivnil režisérčin život však také 

prací na něm strávila téměř 30 let. 

3. Slovesa a jejich tvary 

- učebnice str. 61, 62 – pročtěte si žluté tabulky – vysvětlíme si při online hodině 

- učebnice str.63/ cv.4a,b – ústně, str.64/cv.5 – ústně 

- PS str.36/cv.1,2 (mluvnické kategorie u sloves – osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid) 

-PS str.38/cv.10 

4. Složité souvětí – cvičení projdeme n online hodině 

- PS str. 55/cv.1 – doplňte interpunkci (čárky), pokuste se rozlišit VH a VV, určit počet vět 

- PS str. 55-56/cv.2- pokuste najít chyby v grafech souvětí 

5. Pravopis – přepiš správně do sešitu, doplň vynechaná písmena a čárky. 

Na oslavu m__ch narozen__n přišl__  (v)eron__ka  (h)ana  (l)ukáš  (s/z )krátka všichni m___ 

nejlepší kamarádi. Alena se domluv__  (a)ngl__cky  (š)panělsky a dokonce i (p)ortugalsky. 

Děti chtěl__  b__ste k večeři raději l_ vance nebo sp__š  zeleninov__ salát? Rodiče stihl__ o 

v__kendu navštív___t nejen hrad (k)arlštejn a obec (s)vatý (j)an pod (s)kalou ale 

(k)oněpruské (j)eskyně. V kol__kátém patře paní (š)afránková bydlíte? L__dé žijící 

v bl__zkosti továrny měl__ dýchac__ potíže. 

6. Procvičovat můžeš na Voršile – pod 9.třídou souvětí podřadné a souřadné 


