
Český jazyk – 9.třída 

15. zadání 

1. Pravopis – OPIS do sešitu 

- doplňte d-t-dd- dt: krále vítali jeho po-aní, je tě tam po-řeba, včas po-aná žádost, voda 

rychle o-ekla,lůžkové o_ělení, po-ůstojník, zavelel k o-chodu, po-rhněte slovesa, na lékařský 

pře-pis, konečně si mohla o-ychnout, udice a po-běrák, o-ílový znak, v nádrži vznikl po-lak, 

začal se bolesti příliš po-ávat, v na-cházejícím období, na-rhali třešně, měkká a po-ajná látka 

- tvary číslovek/ vypište slovy/: Soutěžní práci odevzdejte ve (3) ___ vyhotoveních. 

Děti došly až k těm (2)___ stromům na obzoru. Čekám tu na tebe od (4) ____ hodin. 

Rozdělte se do (3) ____ skupin. Čísla vydělte nejprve (2)____ a pak ještě (3)_____. Bratr mi 

vyprávěl indiánský příběh o (2) ____ vlcích. Jen (4)____ z vás se podařilo úlohu spočítat 

správně. Bydlela v romantickém podkroví se (4) ___ vikýři. Během (2) ____ prázdninových 

měsíců se naučil základy italštiny. 

2.  Tvarosloví-slovesné tvary 

- učebnice str. 66/ cv.2 a – ústně 

- učebnice str. 68/ cv.2- ústně, cv.3 – OPIS do sešitu 

3. Skladba – větný rozbor 

- učebnice str.75/ cv.2 a – ústně/ určete, zda, se jedná o věty jednoduché, souvětí, počet vět, 

souvětí podřadné – souřadné, věty vedlejší, poměry v souvětí souřadném 

- čárka v souvětí podřadném – učebnice str. str.113/ cv.1 – prvních 5 souvětí opište do sešitu, 

barevně vyznačte čárky-OPIS 

4. Pracovní sešit  

str. 10/ cv.16, 19, 20 

str.11/ cv.21 

5. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz dle kódu v PS na str. 10 – cvičení 

Rozlišování vět hlavních a vedlejších, Určování vět vedlejších 

6. Literatura – pročti si ukázku a zodpověz otázky do školního sešitu 

Zatýkání se šířilo po ulicích a domech jako epidemie. Tak jako lidé nevědomky přenášejí 

epidemickou nákazu jeden na druhého podáním ruky, dechem či předanou věcí, tak také 

podáním ruky, dechem či setkáním na ulici přenášeli jeden na druhého nákazu neodvratného 

zatčení. Neboť je-li ti souzeno, aby ses zítra přiznal, že ses pokoušel dát dohromady ilegální 

skupinu s úmyslem otrávit vodu v městském vodovodu, a já jsem ti dnes podal na ulici ruku, 

pak to znamená, že i já jsem odsouzen k zániku.  

Zdroj: Alexandr Solženicin: Souostroví Gulag 

http://www.skolasnadhledem.cz/


K čemu autor přirovnává zatčení? Jakým způsobem se přenáší epidemická nákaza? Jakým 

způsobem se „přenáší“ zatýkání? Proč si myslíš, že autor píše, že se přiznáš až zítra? 

Na wikipedii vyhledej odpovědi na otázky k životu autora: 

Jaké národnosti byl Alexandr Solženicyn? Ukrajinec -Bělorus-Rus 

Za své dílo obdržel Nobelovu cenu za literaturu-Nobelovu cenu za mír-žádnou cenu. 

Po vydání trilogie Souostroví Gulag byl Solženicyn – poslán do gulagu- zbaven sovětského 

občanství a vypovězen ze SSSR- zakázaným autorem, který nesmí vydávat knihy 

 

 


