
Čj – 9. třída 

Ahoj deváťáci, v týdnu od 11. 5. do 15. 5. máte připraveny tyto úkoly. Protože od pondělí začíná ve 

škole příprava na přijímací zkoušky, jsou určeny pro ty Vás, kteří se jí neúčastníte.  

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 a s některými se těším brzy na viděnou! 

 

1. Zopakuj si pravidla pro psaní přímé řeči: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/40660 

2. Doplň správnou možnost. 

1. _pívat (s/z) 

2. _končit (s/z) 

3. _bor (s/z) 

4. zu_ (p/b) 

5. ra_ý (n/nn) 

6. slo_í (n/nn) 

7. vi_ý (n/nn) 

8. vzpom_l (mě/mně) 

9. drahokam_ (i/y)  

10. ciz_ (í/ý) 

11. brz_čko (i/y) 

12. ob_zd (ě/je) 

3. Označ chyby. 

 Z chléva se ozývá dobytek. 

 Samuel zíval, protože se nudil. 

 S rodiči pojedeme na vílet. 

 Brzyčko dorazíme na místo. 

 Marika uvyla věneček z pampelišek. 

 Výr patří mezi noční ptáky.  

 Karel odbil svoji práci a teď to bude muset předělat.  

 Kráva patří mezi býložravce. 

 My tu celý den makáme a ty máš ještě řeči? 

 Do divadla se musím ještě nalýčit.  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/40660


 Potřebovali bychom namlít od mlynáře mouku. 

 Koupili jsme si nové auto s ližinami.  

 

4. Doplň mě/mně. 

 Vzpom___l si na svou babičku. 

 Pom___ka je květinka s modrými kvítky. 

 Tvá dom___nka je zcela nepodložená. 

 Zítra bude zatm___ní M___síce. 

 Tam___jší obyvatelé m__ přijali velice dobře. 

 M___ se udělalo velice špatně. 

 Pokud nastane bouře, je důležité uzem___ní. 

 Budeš si se mnou určitě rozum___t. 

 Zm___na prostředí ti jistě prospěje. 

 Smetana, to je skutečné hudební um___ní. 

 Vzpom___l si na svou babičku. 

 Pom___ka je květinka s modrými kvítky. 

 Tvá dom___nka je zcela nepodložená. 

 Zítra bude zatm___ní M___síce. 

 Tam___jší obyvatelé m__ přijali velice dobře. 

 M___ se udělalo velice špatně. 

 Pokud nastane bouře, je důležité uzem___ní. 

 Budeš si se mnou určitě rozum___t. 

 Zm___na prostředí ti jistě prospěje. 

 Smetana, to je skutečné hudební um___ní. 

5. Použij daná slova ve větách. 

 vinný – viník 

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

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

 

 raný – ranní 

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

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



 

 nejasnější – nejjasnější 

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

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

 

 povinnost – povinen 

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

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

 

 

 

 


