
9. TŘÍDA  ČESKÝ JAZYK: 14. 10. – 23. 10. 
 

Pokud budete potřebovat, můžete stále psát na mail MarcelaOravova@seznam.cz nebo využijte 
Skype live:.cid.abd1d966eaadabee. 

 

TERMÍN: DO 2. 11.  

Poslat na výše uvedené adresy nebo odevzdat osobně (pokud se otevřou školy). 

 

DO SEŠITU MLUVNICE VYPRACUJ NÁSLEDUJÍCÍ CVIČENÍ: 

 

1: Pravopis koncovek jmen a sloves 

 učebnice str. 67, cv. 1 a) (zadáno už v pondělí 12. 10.) 

učebnice str. 68 cv. 1 b) 

učebnice str. 68 cv. 2, 3 

 

 

- zápis (opsat do sešitu mluvnice): 

 

Slovesný rod činný a trpný 

 

rod činný rod trpný 

- vyjadřuje, co dělá podmět - vyjadřuje, co dělá někdo jiný než podmět 

Učitel chválil žáka. Žák byl chválen učitelem. 

 

Tvoření trpného rodu: 

 

a) opisným tvarem trpným b) zvratným tvarem trpným 

sloveso být + příčestí trpné tvar 3. osoby činného rodu se zvratným se 

Učitel byl/je/bude představen žákům. 

Student byl/je/bude přijat žáky. 

Med se po staletí používá jako sladidlo a 

skladuje se ve sklenicích. 

 

- trpný tvar mohou mít většinou jen slovesa, která vyjadřují činnost a spojují se s předmětem 

 

 

 

2: Slovesa 

 učebnice str. 60, cv. 2: vypsat slovesa + určit rod (činný/trpný) 

(zadáno už v pondělí 12. 10.) 

 



Určete, která slovesa jsou v rodě činném (Č) a která v rodě trpném (T) (opiš do sešitu 

mluvnice): 

1. Díval se dlouho za nimi. ____ 2. Radujete se z pěkné známky? ____ 3. Požaduje se rychlá 

odpověď na otázku. ____ 4. Zájezd se uskutečnil v létě. ____ 5. Ráda se směje. ____ 6. Někteří 

se postavili do řady. ____ 7. Vrátí se brzy zpátky. ____ 8. Tablety se užívají jednou denně. ____ 

9. Počet obchodů ve městě se zvyšuje. ____ 10. Ve slově byl se píše tvrdé y. ____ 

 

3. Druhy vedlejších vět 

 učebnice str. 107, cv. 7  

učebnice str. 108 cv. 12 a) 

 

4. Souvětí podřadné 

 učebnice str. 111, cv. 2 a) 
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