
9.B – český jazyk, 23.-27.3. 

Pondělí 

Mluvnice 

Pro ty, kteří budou dělat příjímací zkoušky : 

1) Pokračujete ve vypracování testů v Testech 2020 – jeden test bude dnes hotový určitě, 
kontrola podle výsledků, spočítejte si body, stopněte čas 
Další možnosti: 
- https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-

jazyk-aliteratura 
-  https://www.statniprijimacky.cz/cestina/ctyrlete-obory  
- https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/prijimaci-zkousky-kratke-testy  
 
Dále Vám mohou pomoci stránky: 
- https://www.pravidla.cz/ https://www.rceni.cz/prislovi/ceska  
-na čt2 má běžet v odpoledních hodinách vzdělávací program v úterý a ve čtvrtek jako 
příprava k přijímacím zkouškách 

Pro ty, co nedělají přijímačky: Do sešitu napíšete 3 cvičení z následujících odkazů. Vyberte si, co 
chcete. 

- https://www.pravopisne.cz/ 
- https://www.onlinecviceni.cz  
- https://www.skolasnadhledem.cz 
- https://www.umimecesky.cz 

 

Úterý  

Mluvnice 

Pro ty, kteří budou dělat přijímačky: 

- dnes uděláte další test v Testech 2020-opět stejná pravidla jako včera 

Pokud bude mít někdo Testy 2020 hotové, pokračuje na odkazech, viz výše. Zapíše do sešitu – 
název testu, počet bodů, které získal, nebo jakékoliv jiné informace jako důkaz o splnění úkolu. 

 

Pro ty, co nedělají přijímačky:  

- do sešitu další 3 cvičení z odkazů, viz. pondělí. Pokud narazíte na jiné cvičení či stránky, 
tak klidně pište a procvičujte cvičení z nich. Na internetu je toho do ČJ opravdu dost. 

Středa 

Literatura 

 

Úkoly: 

1) Poslechněte si píseň – Bratříčku, zavírej vrátka od Karla Kryla: 
https://www.youtube.com/watch?v=PTjttFge_rI 
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2) Čítanka :  
- zapište si ze s. 77, kdo to byl Josef Škvorecký 

3) Čítanka 
-  s. 78-79, přečtěte si ukázku, zkuste odpovědět na otázky-do sešitu a zapište si, kdo to byl 

Milan Kundera 
4) Učivo si můžete doplnit o videa přístupná na youtube: 

Případ dr. Horáková, záznamy z procesu s Miladou Horákovou 

Další písně od K. Kryla  

Jaroslav Hutka: Náměšť 

Josef Škvorecký: Tankový prapor 

Milan Kundera: Žert 

Ota Pavel: Zlatí úhoři, Smrt krásných srnců 

Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále, Perličky na dně 

Cokoli zhlédnete, můžete si zapsat do čtenářského deníku s poznámkou film. Na youtube jsou i 
audioknihy, ať si odpočinete na oči. Také můžete zapsat od čtenářského deníky s poznámkou 
audiokniha, u maturity jako když najdete. 

 

Čtvrtek 

Mluvnice 

 

Pro ty, kteří budou dělat přijímačky: 

- dnes uděláte další test v Testech 2020-opět stejná pravidla jako v pondělí 

Pokud bude mít někdo Testy 2020 hotové, pokračuje na odkazech, viz výše. Zapíše do sešitu – 
název testu, počet bodů, které získal, nebo jakékoliv jiné informace jako důkaz o splnění úkolu. 

 

Pro ty, co nedělají přijímačky:  

- do sešitu další 3 cvičení z odkazů, viz. pondělí, úterý.  

 

Pátek 

Sloh 

Úvaha – opakování a zadání úkolu je v samostatném souboru (podpora výuky, materiály na domácí 
přípravu, 9.B, český jazyk) 

Milí žáci, 

pracujte každý den, ať máte nějaký režim. Ale nic se nemá přehánět. Hlavně myslete na zdravý životní 
styl-dostatek pohybu, zdravé jídlo, pozitivní myšlení a kvalitní spánek. V případě jakýchkoliv 
problémů se na mě obraťte (kamila.pistelkova@seznam.cz). 

Hezký den.          Mgr. K. Pištělková 

mailto:kamila.pistelkova@seznam.cz


 


