
ÚKOLY PRO 9.A 

Práce byla zadána již na hodině 10.3. 2020. 

Pracovní sešit – vyplnit kapitoly Významy a tvoření slov – s. 43 – 50 – již by měli mít, nově vyplnit 

kapitolu Analýza textu – s. 61 – 68, vyplnit test č. 3 a 4 – vše z pracovního sešitu si mohou 

zkontrolovat podle výsledků, mají je k dispozici v klíči, který si mohou stáhnout dle pokynů 

v pracovním sešitu buď z ČJ, nebo z MA. Prostudovat si u zmíněných kapitol i teorii – zejména Funkční 

styly a slohové postupy – s.61. 

Práce s učebnicí – a) kapitola 9 - Přímá řeč – s. 85 – 86 – , postupují dle zadání u cvičení, cvičení 2,3 

/86 – vypracují písemně do sešitu. Žák by měl zvládnout – poznat přímou řeč a větu uvozovací, 

správně přímou řeč napsat – se všemi znaménky a převést přímou řeč na nepřímou a naopak. 

        b) kapitola 10 – Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná – str. 86 – 

88 - tato látka je důležitá zejména ze strany psaní interpunkce. Žák by měl jistě poznat, že ve větě či 

souvětí se daný jev vyskytuje a udělat správně interpunkci. Ze cvičení na str. 87/2,3,4 – si vždy 

alespoň 5 příkladů napíší do sešitu, ostatní ústně. Cvičení na str. 88 dělají pouze ústně. 

Vždy si píší do sešitu či pracovního sešitu poznámky k tomu, co budou potřebovat vysvětlit nebo si 

jsou nejistí. 

Literatura – žáci mají zadaný referát, který je spojen s přečtením knihy a zhlédnutím filmu či seriálu – 

pokud je kniha zfilmována, velká část je. Parametry referátu jsme si zadávali a zapisovali 4.3. Pokud 

má někdo nejasnosti s autorem, knihou či parametry, ať mě kontaktuje prostřednictvím e-mailu či 

bakalářů.  

Děti by se měly věnovat nadále přípravě na přijímací zkoušky. Kdo je nedělá, může kromě zadané 

práce procvičovat na poč. programech cokoli z ČJ – lze využít stránky www.kaminet.cz – lze testy i 

odeslat na e-mail, www.pravopisne.cz, www.mojecestina, www.skolasnadhledem.cz – online cvičení, 

lze procvičovat i jiné předměty dle ročníků aj. 

Vyplní pracovní list – byl rozdán v pátek 6.3. na hodině ČJ, pokud by ho někdo neměl, dávám ho 

k dispozici. 

Práce Lukáš Pompa – pracuje s učebnicí str. 47 – 60. Písemně do sešitu vypracuje následující cvičení – 

3, 4a/ s. 48, str. 50/4, 5, 6, str. 52-53 – cv. 9 – pouze napsat a správně sestavit věty, nic neurčuješ, str. 

53/ 10, 11a, 12a – podle zadání. Věta jednoduchá a souvětí  - opsat druhý žlutý rámeček, str. 57 /cv. 

2a – písemně do sešitu, str. 58 – opsat žlutý rámeček – str. 58/ cv. 4a,5, str. 59/8 – vše písemně do 

sešitu. Podívej se ještě jednou na film Občanský průkaz. 

 

Pokud by někdo potřeboval něco vysvětlit, poradit atd., neváhejte, pište e-maily, do ŽK či volejte. 

Všem přeji klidné a zdravé vyplňování. 

         Mgr. Monika Hačecká 
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