
Čj – 9. třída 

Ahoj deváťáci, v týdnu od 18. 5. do 22. 5. plňte následující úkoly.  

 

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 hezky a nezapomeňte, že učivo, které teď opakujeme, budete potřebovat i na 

středních školách. 

 

1. Doplň tabulku: 

infinitiv    3. os., č. j., čas 

min., zp. ozn. 

2. os., č. mn., 

čas přít., zp. 

podm. 

1. os., č. j., čas 

bud., zp. ozn. 

2. os., č. j., zp. 

rozk. 

   budu lyžovat  
chtít     

 létal    

obdivovat     

  jedli byste   

    napij se 

   budu se smát  

navštívit     

 pochutnal si    

    plav 

 

2. Označ slova s chybami a oprav je: 

Chtěla by jsem letět do Austrálie. Poprosil přítele, aby mu pohlídat psa. Chtěli by 

jste jít na ples s námi? Bili bychom s vámi velmi rádi jeli. Četl bysem víc, kdyby 

mě tolik neboleli oči. Zalévala by jsem květiny, kdyby jsem neměla tolik další 

práce. Hrál by jsi fotbal, kdyby ses tehdy nezranil? Eva by šla byla s nimi. Poradil 

by jsi nám, abychom mohli dokončit tento těžký úkol? Odnesli by jsme tuto 

krabici, kdybychom věděli, že už ji potřebuješ. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

3.  Rozřaď přídavná jména na tvrdá, měkká a přivlastňovací: 

TVRDÁ MĚKKÁ PŘIVLASTŇOVACÍ 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

rybí tuk, Pavlovi rodiče, cizí jazyk, ospalý žák, modré nebe, tikající hodiny, 

sousedovy slepice, králičí srst, jarní počasí, třeskuté mrazy, zaplněný stadion, otcův 

kamarád, mátový čaj, milí přátelé, s hladovými psy, cenné rady, babí léto, 

Myslbekova socha, Sládkovy verše, Karlův most, sokolí let, ranní vysílání, 

Puškinova ulice, babiččin dům. 

4. Dej podstatná jména v závorkách do náležitého tvaru.  

Povídali jsme se o (drama) _________ Zahradní  slavnost od Václava Havla. 

Studenti (Gymnázium)  __________ Karla Čapka jeli na výlet do Prahy. V Brně  

je mnoho zajímavých (muzeum) ______. O tomto (téma) ________ se nechci 

bavit. Ve  sklenících Botanické zahrady v Praze roste mnoho zajímavých 

(orchidea)_________.  Ve (vakuum)  _______ oheň  nehoří. Nemohu vědět, 

kterého (datum) _____ se to týká. Vyhledejte v textu všechna (adjektivum) 

__________. Jako první člověk letěl do (kosmos)  _______  Gagarin.  

5. Napiš ve 2. pádě čísla jednotného i množného.  

- muzeum  ------------------------------------------------------------- 

- humus  ------------------------------------------------------------- 

- klišé   ------------------------------------------------------------- 

- stádium  ------------------------------------------------------------- 

- idea   ------------------------------------------------------------ 

- schéma  ------------------------------------------------------------- 



 

- studium  ------------------------------------------------------------- 

- egoismus  ------------------------------------------------------------- 

- virus   ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


