
Ahoj deváťáci, 
posílám úkoly na tento týden. Mějte se pěkně, pracujte s chutí a buďte zdraví! 
 

1. Zopakujte si pravopis předpon s, z, vz. Nezapomeňte ani na „kouzelné 
věty“ na tyto předpony. 

Předpona s-/ se-  
píše se tam, kde slovesa mají význam směřování  

•  dohromady (scházet se, sbírat, schůze) 
•  shora dolů (seskočit, spadnout) 
•  z povrchu pryč (setřít, smazat) 

Předpona z-/ze 
píše se tam, kde slovesa vyjadřují  

• výsledek děje (zbělet, zorat) 
• změnu dokonavosti při odvozování (zviditelnit) 

Předpona vz-/vze- 
píše se tam, kde sloveso vyjadřuje  

• směr vzhůru (vzlétnout, vzplanout) 
• pohyb nebo činnost proti něčemu (vzpouzet se) 
• začátek děje (vzkázat) 
• vymanění se z nějakého stavu (vzpamatovat se) 

 
 
 

2. Písemné cvičení pro všechny – odešlete mi na mail do pátku 24. 4.  
 
sportovní –pravodajství, _hlédl z vrcholu věže, _právy o počasí, letadlo se _neslo do 
výše, _táhl ruku po sklenici, _divočelý kůň se _epjal, všichni _pažili, _eběhl po 
schodech, _mést smetí na lopatu, _působné chování, hlasitý _pěv, oheň _plál, voda 
_tekla do strouhy, _páteční jízdenka, _tužený tuk, _bírali v lese maliny, _pravil rozbitý 
vysavač, _vlékl si kožich, ve _temnělém lese, pěvecký _bor, _hromáždili jsme se na 
nádraží 
 

3. Písemné opakování vedlejších vět pro všechny – opět pošlete do pátku 
24. 4. na můj mail. Obě cvičení Vám pošlu ve Wordu do Vašeho mailu. 

A. Doplň interpunkci, podtrhni VV a urči její druh:  

Řekl že to neudělal.  

Vzal si rukavice aby ho nezábly ruce.  

Zdálo se že je zdravý.  

Nevěděl že bude oslava.  

Vrať se odkud jsi přišel.  

Budeme čekat dokud nám nezavolá.  



Přestože se mu nechtělo všechny úkoly splnil. 

Slyšel souseda jak ho pomlouvá. 

Musel se připravovat protože chtěl uspět u zkoušek. 

I když bylo hezky nemohl chodit ven. 

 

B. Doplň vedlejší větu tak, aby byla:  

- příslovečná příčinná : Odešel,  

- příslovečná přípustková : Často maluje,  

- příslovečná podmínková : Rád přijdu,  

- příslovečná časová : Vrátí se,  

 
C. Do sešitu vypracujte cvičení 4 na straně 56 z učebnice mluvnice: 

Nezapomeňte: 2. a 4. pád – mě, 3. a 6. pád – mně. 
 
 
 

4. Ti, kteří se hlásí na maturitní obory, vypracují a odešlou následující úkoly 
na můj mail nejlépe do 24. 4. Zadání opět pošlu ve Wordu do Vašeho 
mailu. 

 
Opakování k přijímacím zkouškám: 
 

1. Urči, jakým větným členem je slovo kniha v následujících větách. Spoj 
správně.                        

Kniha je přítel člověka.                                                    přívlastek neshodný 
K Vánocům dostávám knihu.                                          podmět   
V knize najdeš poučení i zábavu.                                   předmět 
Vhodnost knihy posoudí rodiče dle věku dítěte.             jmenná část přísudku 
Fimfárum  je kniha od J. Wericha.                                  příslovečné určení 
 
   postava z pohádky Zapomenutý čert od Jana Drdy 
2. Rozvíjej postupně holou větu.                                                                                                                            

 
1. Plajznerka řekla. podmět + přísudek                                                                                                   
2. 1 + přívlastek shodný                    
3. 2 + předmět 
4. 3 + příslovečné určení času 
5. 4 + příslovečné určení místa 
 

3. Rozliš příslovečné určení místa, času, míry a přípustky.                                                       



skočil přes tři metry 
čekal přes hodinu 
skočil přes příkop 
přes veškeré výhrady nakonec souhlasil 
 
  H. CH. Andersen Císařovy nové šaty 
4. Souhlasíš s tímto tvrzením? Označ ANO/NE.                                                                       
 

Ti si připravili dva tkalcovské stavy a dělali, že pracují, ale dílo neměli na stavech 
žádné. Bez okolků si vyžádali nejjemnější hedvábí, jenže všechno strčili do vlastních 
kapes a na prázdných stavech pak pracovali dál, až do pozdní noci. 
 
1. V první větě souvětí je podmět ti.                                                                        
ANO/NE 
2. Slovo dva je přívlastek.                                                                                       
ANO/NE 
3. Slovo dílo je podmět.                                                                                          
ANO/NE 
4. Ve větě Bez okolků si vyžádali nejjemnější hedvábí je podmět vyjádřený.   
ANO/NE 
5. Hedvábí je předmět holý.                                                                                   
ANO/NE 
6. Do kapes je příslovečné určení místa.                                                              
ANO/NE 
 
František Hrubín Chytrá Šahrazád 
5. V textu označ několikanásobný přívlastek.                                                                                    
 
Slaví se svatba s velikými hody, 
mají tam jídla z cukru, z ovoce, 
pomerančové, malinové vody 
6. Podtrhni doplněk. Doplněk je a) holý, b) několikanásobný, c) rozvitý.                                                                   
 
„To je opravdu chytrá holka, ta tvoje dcerka,“ řekl král. „Ať mě zítra navštíví. Musí 
však na zámek přijet-nepřijet ustrojená-neustrojená, obutá-neobutá, učesaná-
neučesaná.“  
 
7. Doplň do vět chybějící doplňky.                                                                                                 
Nápověda: rozpuštěné, zapletené, veselá, rozesmátá, smutná, bosou, obutou, uplakaná, špinavou, 
nevyspaná                                                                                           
Zdenička ráno vstala, ……….……. a celá ………..…….., a chystala se za panem 
králem. Na levé straně si upletla z vlasů cop, vlasy na pravé straně nechala 
………………... . Oblékla si nejlepší košili a přes ni potrhanou rybářskou síť. Na jednu 
nohu si obula střevíček a druhou měla ………........ . Pak vyjela za králem na 
koloběžce, bosou nohu se vezla, obutou odstrkovala. 

 

 

8. Rozliš doplněk a přívlastek.                
 
Jednu nohu měla bosou. 
 
Bosou nohou se vezla. 



 
 

9. Urči větné členy označených slov. Z věty vypiš podmět a přísudek. 
Oblékla si nejlepší košili a přes ni potrhanou rybářskou síť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Podmět v obou větách souvětí je a) vyjádřený, b) nevyjádřený, c) všeobecný.    
                
      Označ příslovečné určení místa a) na straně, b) z vlasů, c) vlasy                                                          
 
Na levé straně si spletla z vlasů cop, vlasy na pravé straně nechala rozpuštěné.  

 
11. Opravte chyby.  
Prohlíželi jsme si výkladní skříně v ulici Na příkopě a na Staroměstském Náměstí. 
Rád se procházím na jaře zahradou Na valech. Počkej na mě v pasáži Černá Růže. 
Najdi na mapě Ostrov Svatá Helena, havajské ostrovy, poloostrov Kamčatku, řeku 
Svatého Vavřince, Ohňovou zemi, jižní Ameriku a Jižní afriku. Do slepé mapy české 
Republiky doplňte: pohoří Český Les, řeku jizeru a Labe, prachovské skály, 
Boubínský prales, orlické hory, středočeskou pahorkatinu, město Ústí Nad Labem, 
hradec Králové, Mariánské lázně, Hornomoravský Úval, Horu Sněžku a Lipenskou 
Údolní nádrž. Mým snem bylo navštívit: Egypt v Severní Africe, japonsko, 
Dominikánskou Republiku, Velikonoční Ostrovy a Severní Ameriku projet od západu 
na východ. 
 
 

Budete-li mít s vypracováním úkolů či přípravou k přijímacím zkouškám 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. Na tento e-mail pošlete i 

vypracované úkoly. 

Příprava na přijímací zkoušky  

V úterý a ve čtvrtek od 14. hod. dna ČT 1 doporučuji sledovat pořad Škola doma, který 

pomůže studentům, na něž čekají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. 

V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika. 
 

Dále doporučuji na www.msmt.cz procvičovat testy k PZ. (Přes Jednotná přijímací zkouška na 

střední školy - Testová zadání - Testová zadání k procvičování.) Pravopis můžete procvičovat přes 

www.pravopisne.cz.  

 

http://www.msmt.cz/
http://www.pravopisne.cz/

