
ZADÁNÍ – ÚKOLY ČESKÝ JAZYK 9.A – 23. 3. – 27. 3. 2020 

1. Zkontroluj si dle přiloženého řešení vypracovanou práci z minulého týdne, ptej se, pokud je ti něco 

nejasné. Řešení najdeš na stránkách školy a na GC v tématu Řešení prac. listů. 

2. Vypracuj na GC v tématu Pracovní listy - 2 zadané úkoly s vyplněním do 27.3. – oba připojuji i na 

stránky školy, ale pouze jako pracovní listy, které si musíš vytisknout a pak znovu naskenovat či 

nafotit a odeslat.  Oboje je opakování již naučeného. 

3. I nadále čti knihu a připravuj se na referát – termín odevzdání byl již naplánován na začátku 

školního roku – 4. 5. 2020. 

4. V pracovním sešitu vypracuj test č.5 – odešli mi výsledky zpět, nezapomeň připojit i výsledky 3.,4. a 

5. testu. Vše z pracovního sešitu si zkontroluj podle výsledků, máš je k dispozici v klíči, který si můžeš 

stáhnout dle pokynů v pracovním sešitu buď z ČJ, nebo z MA. 

5. Úkoly – Lukáš Pompa – Lukáši, pracuj stále dál na zadaných cvičeních – práce je zde zkopírovaná 

z minulého týdne, již určitě něco máš vyplněno – pracuješ 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. 

Nová práce Lukáš - pokud máš připojení na internet, udělej cvičení na kaminetu - 

http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/shoda1.php 

http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/shoda2.php 

 Hotový test mi odešli na monika.hacecka@zstaborska.cz. 

 

Děkuji za vyplnění nové práce. Pokud jste něco nestihli udělat z minulé práce, dodělejte prosím tento 

týden. 

Děti si stále mohou procvičovat na poč. programech cokoli z ČJ – zejména určování vedlejších vět – 

lze využít stránky www.kaminet.cz – lze testy i odeslat na e-mail, www.pravopisne.cz, 

www.mojecestina, www.nns.cz – on-line cvičení, www.skolasnadhledem.cz – online cvičení - lze 

procvičovat i jiné předměty dle ročníků aj. Přijímačkové testy najdou na www.cermat.cz. 

I nadále platí nabídka, že komukoli ráda něco vysvětlím, poradím atd., neváhejte, pište e-maily, do ŽK 

či volejte. Těším se, jak se společně naučíme ovládat Google Classroom (GC). Já se tedy perně učím, 

ale nejraději bych učila vás ve třídě. Pokud zvládnu technicky a počítačově další prostředí v GC, 

možná se uvidíme a uslyšíme (alespoň s některými) dříve než ve škole. Nezapomeňte, že GC funguje i 

jako aplikace na mobilním telefonu, najdete ji v App Store a Google Play – podle vašeho operačního 

systému.  Všem přeji klidné a zdravé vyplňování.  

Mgr. Monika Hačecká 
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