Český jazyk

9. ročník

K procvičování českého jazyka Vám doporučuji následující webové stránky:
UčíTelka –Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu
ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak
pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

https://www.skolasnadhledem.cz
www.pravopisne.cz
www.onlinecviceni.cz
www.nns.cz ( elektronické verze učebnic českého jazyka, které používají žáci ve škole)
www.scio.cz (příprava na přijímací zkoušky)

1) Zopakujte si slovesný vid, zápis najdete v sešitě poučky. Učebnice str. 46/ cv. 16a) u prvních 5 sloves
určete slovesný vid, utvořte vidové dvojice a cvičení mi pošlete na adresu:
jkopuncova.zslipov@seznam.cz
Nápověda:
Zpívat

on zpíval

on zpívá

on bude zpívat

sl. vid nedokonavý

Zazpívat

on zazpíval

------------

on zazpívá

sl. vid dokonavý

Vidová dvojice je tedy zpívat – zazpívat: znamená to, že se liší videm.

2) U následujícího slovesa urči mluvnické kategorie (osobu, číslo, způsob, čas, rod, vid, třídu, vzor) a
pošli na email: jkopuncova.zslipov@seznam.cz

Jana by si ráda zatančila –
3) Pracovní sešit 2. díl – str. 6/cv. 10 – ve větách určete všechny větné členy, zkontrolujte si vzadu
v řešení, pokud něčemu nebudete rozumět, tak mi napište.

4) Pracovní sešit 2. díl – str. 45/cv. 10 – vypracujte první dvě souvětí(ofocené mi je pošlete na email)
5) U následujících souvětí určete věty hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět,poměry mezi větami,
zakreslete graf, cvičení mi pošlete na email: jkopuncova.zslipov@seznam.cz

1. Říkali o něm, že je dobrý hráč a pomůže mužstvu vyhrát zápas.
2. Číšník obcházel stoly, aby hostům nabídl jídelníček a zapsal si požadavky na pití.
3. Protože se bál a neměl u sebe nikoho blízkého, rychle se vrátil do domu.

6) Zopakujte si: pokud je mezi dvě věty hlavní vložena věta vedlejší, píšeme před a čárku!:
Příklad:
1H

2V

3H

Houslový virtuos zahrál obtížné skladby, které posluchači ocenili dlouhým potleskem, a poté ho na podiu
vystřídal tanečník s ukázkou baletního umění. – před a bude čárka

U následujících vět určete věty hlavní a vedlejší a doplňte čárky (věty mi pošlete na email:
jkopuncova.zslipov@seznam.cz):
Pekla cukroví které měl rád a přála si aby už co nejrychleji přijel.
Věděli jak mu pomoci a také to okamžitě udělali.
Došli před jeho dům jenž stál na konci městečka a hned bylo všechno jasné.
Neptám se, čím jste se provinil a proč vás s sebou nevzali.
Požádal ho aby si mohl otevřít lahev a hltavě se napil.

7) Učebnice str .113/ životopis – minulý týden jste měli za úkol zpracovat souvislý životopis. Tento
týden to bude životopis strukturovaný. V dnešní době se při hledání práce používá právě životopis
strukturovaný – je stručnější a přehlednější. Vaším úkolem bude podle vložené přílohy zpracovat
strukturovaný životopis – představte si, že už máte ukončenou základní školu, střední školu i
vysokou školu a hledáte zaměstnání. Střední školu použijte tu, na kterou se hlásíte, vysokou školu si
nějakou vyberte, ale nezapomeňte na přesné názvy škol.
Důležité:
V kolonce VZDĚLÁNÍ se nejdříve uvádí poslední dosažené vzdělání, stejné je to i u povolání!!!!
Úkol: podle vzoru strukturovaného životopisu, který najdete vedle úkolů na stránkách školy, zpracujte
pěkně přehledně svůj strukturovaný životopis, pište nejlépe ve wordu a dejte si záležet i na úpravě!
Strukturovaný životopis mi zašlete na email: jkopuncova.zslipov@seznam.cz

8) Místo úkolů z čítanky si klikněte na složku čj9 – přijímací zkoušky a vyplňte si příslušný pracovní list –
řešení úkolů mi potom opět zašlete na email: jkopuncova.zslipov@seznam.cz

