
Český jazyk – práce od 23.3. - 27.3. 2020

- s čímkoliv si nebudete vědět rady, můžete konzultovat na mailu i.kepesova@gmail.com
- v úterý a ve čtvrtek od 14 hodin na ČT1 běží program Škola doma – příprava na přijímací zkoušky
(v úterý český jazyk, ve čtvrtek matematika), lze zhlédnout i na ivysílání čt 

MLUVNICE

Kdo bude dělat přijímačky: pokračuje v Testech 2020 a přístupných materiálech na webu viz 
doplnění z minulého zadání

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 (vybírejte prosím texty pro devátou třídu!!!)

SLOH
str. 135 – přečíst si proslov
ze str. 136 si udělejte krátký zápis do sešitu: řečnické útvary, Proslov, osnova…

zkuste si napsat proslov, který byste rádi řekli na závěr školního roku…

Vhodný postup:
- myšlenková mapa (napište si na papír všechno, co jste se třídou prožili, na co rádi vzpomínáte,   
můžete vzájemně komunikovat a doplňovat se přes sociální sítě)
- zkuste si každý napsat proslov podle svého a poslat si ho navzájem - můžete hlasováním buď 
přímo vybrat nejlepší, nebo si napsat společně myšlenky, které byste chtěli v proslovu mít a napsat 
každý nový proslov, kde budou všechny nápady (i spolužáků)
- dlouhodobý slohový úkol, čím dřív začnete, tím bude proslov lepší!
- pokud budete chtít znát můj názor, můžete mi poslat proslovy na email: i.kepesova@gmail.com
- případně komunikovat s Vaší paní učitelkou třídní 

LITERATURA
str. 78 Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí – přečíst ukázku
- vypsat do sešitu jméno spisovatele, datum narození, dílo, 3 zajímavosti (viz tabulka str. 79)
- do sešitu vypracujte úkoly str. 79 stylem: srpen roku 1968 - ….

          emigrace - ….

kompromis - ….
 (nejde tolik o fakta jako o to, abyste se zamysleli, vžili se do situace a napsali svůj názor či postřeh)

str. 82 Ota Pavel: Nejdražší ve střední Evropě – přečíst ukázku
- do sešitu informace o Otu Pavlovi viz Milan Kundera (stejný styl, zelený rámeček str. 85)
- ústně úkoly str. 85 červený rámeček

str. 86 Bohumil Hrabal: Strýc Pepin- přečíst ukázku
- do sešitu napsat informace o Bohumilu Hrabalovi (jako předchozí, zelený rámeček str. 88)
- ústně úkoly str. 88 červený rámeček
- do sešitu popsat stručně (stačí přídavná jména) bratry Pepina a Francina




