
Český jazyk – 9.třída - 20.zadání 

1. Pravopis – OPIS- doplňte a přepište do sešitu 

Spolužáci se stal- m-m- přátel-. Sladká jídla b-l- skoro v-řazen- z jídelníčku. Oba režiséři 

vstoup-l- do pov(ě- je)dom- diváků jednak sv-m- film- a jednak divadelním_ adaptacem-. Obě 

štafety žáků naší škol- zaznamenal-  ( ů-ú)spěch. V supermarketu na (n-N)áměstí  (m-M)íru 

měl- invent( u-ů-ú)ru. Jana a Petr běžel- k ( blízký – 3.stupeň)___ úkrytu. Tanečníci, kteří v m-

nul-ch ( tři)____ m(ě-ně)sících trénoval- de(n-nn)ode(n-nn)ě až šest hodin, se stal- (m-M)istry 

(s-S)věta-. Lubošov- hodinky se sv-tiv-m- ručičkam- se našl- v um-várně. Pro stálé kl-enty naš- 

cestovní kanceláře jsme připrav-l- v-razné slev-. Jízdní kola i moped se dal- do pohybu. 

Příčinou Markov-ch obtíží může b-t alerg-e. 

2. Skladba- větné členy, čárka ve větě jednoduché a v souvětí, druhy souvětí, druhy 

vedlejších vět : Čárka ve větě jednoduché – několikanásobný větný člen, přívlastek volný, 

těsný, postupně rozvíjející, přístavek, samostatný větný člen, vsuvka, oslovení, citoslovce – 

doplňte čárky, rozhodně o jaký jev se jedná, ústně 

Vážení diváci omlouváme se za přerušení divadelního představení. Brr to je mi zima. Lukáše 

pokud vím na průmyslovku přijali. Vánočních hvězd těch v květinářství měli dost. To byl 

panečku světový výkon. Klínovec nejvyšší vrchol Krušných hor se nachází poblíž Božího Daru. 

Lilek brambor pocházející z Ameriky se stal jednou z nejvýznamnějších zemědělských plodin. 

Václav Hudeček český houslový virtuos vystoupil na nejprestižnějších světových pódiích. Na 

léta strávená na základní škole rád vzpomínám. České gymnastky předvedly technicky 

náročnější avšak nepříliš zdařilé sestavy. V průzračné vodě potoka zastíněného mohutnými 

vrbami spatřily děti pstruhy. Pojedeme buď do Bílých Karpat nebo do Doupovských hor. 

Mluvil nejen slovanskými jazyky ale i norsky švédsky a dánsky. 

3. Pracovní sešit: PS str.47/ cv.2, 3 

4.Dlouhodobý úkol do další kontroly/ konec dubna 2021/ – do literárního sešitu si 

připravíte jeden čtenářský záznam o četbě – bude obsahovat tyto body: 

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁPISŮ DO ČTENÁŘSKÉHO ZÁZNAMU: 1. Název knihy (výrazně) 2. Autor 

3. Ilustrátor 4. Překladatel (pokud se jedná o zahraničního autora) 5. Žánr – zkus přiřadit (detektivka, 

horor, historický román, humoristický román, dobrodružný román, dívčí román, fantasy, sci-fi, 

povídka, pověst, pohádka ... Pokud si nevíte rady, popište, o jakou knihu se jedná: př. soubor rad, 

typů a krátkých příběhů určený všem náctiletým) 6. Hlavní postavy 7. Charakteristika jedné z hlavních 

postav (popis její povahy) – stačí i jedna věta 8. Stručný obsah (NEOPISUJTE z upoutávek na knihy z 

internetu nebo z knih samotných!!! Vlastními slovy krátce vyjádřete, o čem pojednává kniha, kterou 

jste přečetli. Není třeba popisovat podrobně komplikovaný děj.) 9. Citát (Opište některé zvlášť 

zajímavé místo z knihy -jedna věta, několik vět)10. Vaše zhodnocení knihy - vyjádřete nejprve 

obrázkem, procenty, hvězdičkami, číslem... a poté své hodnocení okomentujte: proč jste knihu 

zhodnotili právě takto, co se Vám na knize líbilo a co ne – rozepište se podrobněji, věta „Kniha se mi 

líbila.“ nestačí. Plyne z knihy nějaké poučení? Dozvěděl ses něco nového? Jak ses ke knize dostal(a), 

kdo ti ji doporučil? Komu bys knihu doporučil(a) Ty?11. Vlastní ilustrace – dobrovolné 

5. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz., www.pravopisne.cz  

Cvičení z ČJ – projděte si testy 

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.pravopisne.cz/

