
Čj – 9. třída 

Ahoj deváťáci, 

v týdnu od 4. 5. do 8. 5. máte připraveny tyto úkoly. Nezapomeňte, že plnění domácích 

povinností se bude rovněž započítávat do známky na 2. pololetí tohoto školního roku. 

Budete-li mít s vypracováním úkolů nebo s učivem problém, můžete se ozvat telefonicky 

(602 783 320), využít WhatsApp (739 316 204) od 9 do 15 hod., nebo napsat e-mail: 

b.malinova@ centrum.cz. 

Mějte se všichni hezky! 

I. – společná část pro všechny: 

1. Doplň.  

Řízky se smažil_. Učitelé se zlobil_ na žáky. Dvě veverky skákal_ po stromech. Ruce se mu 

chvěl_ úzkostí. Lodi odplul_ s nákladem písku. V bazénu plaval_ zlaté rybičk_. Lidé 

postával_ kolem. Rodiče se vrátil_ z divadla. Žaluzie v oknech byl_ spuštěn_. Na startu stál_ 

jezdc_. Z potoka už vymizel_ rac_. Namrzlé cesty byl_ nebezpečné. Oblohu křižoval_ blesky. 

Během teplých dní vylézal_ hadi. Minuty se nekonečně vlekl_. 

Michala i Honza dostal_  od rodičů peníze. Na pouť šl_  dívky a Honza. Ve strašidelném 

zámku se ob_voval_  kostlivc_ a všelijac_ strašác_. Nepříjemný dojem zaplašil_ jízdy na 

kolotoči a cvičen_ medvědi. Ve v_běhu běhal_ lv_ce a lv_. Zájemce o prohlídku si rozdělil_  

průvodc_ a průvodkyně. Ro_ypané zrní zobal_ slepice i kohouti. V úzkém průjezdu se tísnil_ 

jezdc_ na kolech, auta i autobus_. Domů se vrátil_ naše v_letnice a v_letníc_ až večer. 

2. Ze cvičení 1 vypiš věty, v kterých jsou možné dvojí tvary koncovek přísudku. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Vytvoř věty a užij v nich následující tvary podstatných jmen: 

psi – psy 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

sokoli – sokoly 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 



Itali – Italy 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

čápi – čápy 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

II. Pro žáky, kteří se připravují na přijímací zkoušky: 

Nezapomeňte na pořad Škola doma  - úterý a čtvrtek od 14 hod. na ČT 2.  V úterý se procvičuje 

čeština a ve čtvrtek matematika. 

1. Uveď slovesa v následujících tvarech: 

připojit -  2. os., č. mn., zp. ozn., čas min. - ___________________________ 

vrátit se – 1. os., č. mn., zp. podm., čas přít. - __________________________ 

napsat  -  2. os., č. j., zp. rozk. - _____________________________________ 

narodit se – 3.os., č. j., zp. ozn., čas min. - ____________________________ 

házet – 3. os., č. mn., zp. ozn., čas bud. - ______________________________ 

pokusit se – 1. os., č.mn., zp. rozk. - __________________________________ 

vyhodit – 2. os., č. mn., zp. podm., čas přít. - ___________________________ 

navštěvovat – 1. os., č. j., zp. ozn., čas bud. - __________________________ 

otevřít – 2. os., č. j., zp. ozn., čas min. - _______________________________ 

nachystat – 1. os., č. mn., zp. rozk. - _________________________________ 

prodávat – 3. os., č. j., zp. podm., čas přít. - ____________________________ 

utíkat – 1. os., č. j., zp. ozn., čas přítomný - ____________________________ 

přečíst si – 2. os., č. j., zp. podm., čas přít. - ____________________________ 

 

 



2. Ve větách podtrhni (označ) přísudek a urči jeho druh – S (slovesný), J (jmenný), 

JSS (jmenný se sponou), vyjádřený citoslovcem, nevyjádřený. 

Katka a Tomáš jsou neukáznění. 

Pes nejlepší přítel člověka. 

Jana hop přes plot. 

Babička je v nemocnici. 

Tváře mu hořely vyčerpáním. 

Chtěla bych dostat nový svetr. 

Už přestalo sněžit. 

Hurá za ním. 

Musíš se rozhodnout hned teď. 

Okno je otevřené. 

Teplé počasí dlouho nevydrží. 

Co se ti včera zdálo? 

Husa je v troubě. 

Co jste dělali o prázdninách? 

Kdo to udělal? 

 

3. Kterým větným členem jsou infinitivy v následujících větách? 

Musíš se začít učit.    …………………………………… 

Umím hezky zpívat.    …………………………………… 

Mám potřebu odpočívat.   …………………………………… 

Chtěl bys mít doma psa?   …………………………………… 

Mluvit s řidičem za jízdy je zakázáno. …………………………………… 

 

 


