
Český jazyk – 9. třída 

1. Mluvnice  
a) Zopakuj si zápis z minulé hodiny – dělení jazyků 

b) Do sešitu znázorni graficky stavbu souvětí, urči druhy VV, poměry a druh souvětí 

(souřadné nebo podřadné). 

1) Každých pár kroků odbočovaly z hlavní jeskyně další vysoké a ještě užší chodbičky, neboť tato 

sluj byla v podstatě obrovským bludištěm křivolakých chodeb, jež se vzájemně proplétaly a 

nikam nevedly. 

2) Chlapec byl již na stráži, když světla parníku blikala kolem loděnice, ale neslyšel žádný hluk, 

neboť mladí lidé byli zamlklí a tiší, jako bývají lidé, kteří jsou utrmáceni málem k smrti. 

3)  Odpověď na to, jakého věku se velké kočkovité šelmy dožívají, není snadná, ale naše 

dosavadní znalosti ukazují, že je to povětšinou 15 až 20 let, i když se největší z velkých koček 

mohou výjimečně dožít i věku o několik let vyššího. 

 

c) Opakuj pravopis vyjmenovaných slov, koncovek podstatných a přídavných jmen – vlep 

nebo přepiš do sešitu, doplň. Ke kontrole můžeš použít Internetovou jazykovou příručku - 

https://prirucka.ujc.cas.cz/ 

Doplňte i/y, í/ý. 

VYJMENOVANÁ SLOVA 

Vzl__kající dítě, rozkl__žená židle, nepl__tvej potrav__nam__, nedom__kavost chlopní, třp__tka, 

v__ník p__kal, připom__nané nám__tky, nab__tá p__stole, dob__l hrad, sotva sl__šitelný zvuk, 

bl__zká v__ska, b__tva u L__pan, b__l__nná koupel, p__voňka, kysel__na s__rová, uzam__katelný 

prostor, up__ři, krop__cí konev,  netop__ři, nás__pka na krm__vo pro slep__ce, v__v__klaný zub, 

prov__nilec, nez__vej, neotv__rej ústa, p__lová zrna, om__vatelný povrch, prop__chnuté ucho, 

vm__cháme smetanu, malá las__čka, v__padl z v__kýře, v__kej m__, pět m__l, b__l__l sklep, s__lná 

v__chřice, ryba v__za, v__děl us__chající bab__ku, um__l tabul__ 

PRAVOPIS PODSTATNÝCH JMEN  

Nad dom__ přeletěl__ holub__ a divoké hus__. Domácí úkol__ psal__ pod lav__cem__. Rozzlob__l se 

a bouchl dveřm__. Mezi velmocem__ b__l__ neshody. Na hráz__ rybníka seděl__ tiše a chytal__ 

ryb__. Do Čáslav__ pojedeme z Přib__slav__ v neděl__. Děti zaplatil__ drobným__ peněz__. Na 

břez__ch potoka rostl__ jív__. Brz__ bude v cíl__. V p__tl__ b__lo nas__páno dřív__ a uhl__. V 

koupel__ si rozpustila vonné sol__. V konv__ zůstalo trochu vody s hnojiv__. S bolestm__ hlav__ ji 

poslal__ v ponděl__ do nemocnice na v__šetření. Předsedov__ ub__val__ s__l__. V__hladověl__ 

ps__ m__ naháněl__ hrůzu.  

V mrkv__ i v petržel__ jsou důležité minerál__. Na tabul__ byl__ napsány vzkaz__. Stál před nám__ 

se sv__m__ radostm__ i starostm__. Údol__m protékala řeka a kolem ní se vlnilo ob__l__.                   

V Příbram__ jsem si koup__l dva hlavolam__. Odjel__ nov__m__ osobním__ automob__l__. 

Pokoušel__ se najít chyb__. Silnice je lemována jeřáb__, lipam__ a topol__. Šály ušil__ z jemného 

hedváb__. Neustále mám na mysl__ tvoje vým__sl__. Včel__ se brání žihadl__. Pstruz__ v__žadují 

čistou tekoucí vodu. V__krmené larv__ se zakukl__. V láhv__ jsem našel motýl__ s polámaným__ 

křídl__. V__cvičený orel se mu usadil na temeni hlav__. V ciz__ně se snadno dohovořil__  s 

Francouz__, Ital__, Rus__ a Španěl__. 

PRAVOPIS PŘÍDAVNÝCH JMEN   

https://prirucka.ujc.cas.cz/


Štíhl__ hoši, mil__m přátelům, v nov__ch botách, nov__ žáci, s kučerav__m chlapcem, vesel__ lidé, 

šípkov__ keř, osaměl__ lovec, příjemn__ stařík, prav__ úhel, s tepl__m čajem, skvěl__ výkon, 

laskav__ hosté, s obětav__m__ kamarád__, papírov__m__ kapesníky, bl__skav__ plíšek, holub__ 

mládě, ciz__ m__šlenka, motýl__ kukla, prav__ včel__ med, školníkov__ chlapci, Karlov__ rybičky, 

pro Mirkov__ rodiče, dědečkov__ králíci, neznám__ dobrodruzi, Smetanov__ opery, se 

Sládkov__m__ básněm__, k Čapkov__m povídkám, přišl__ Tomášov__ rodiče, bíl__ kůň. Heřmánek 

prav__ má vnější věnec květu tvořený nazpět přev__sl__m__  b__l__m__  jaz__kov__tým__  

korunním__ plátky. 

 

2. Literatura 
Zpracuj písemně na papír referát o spisovateli Milanu Kunderovi. Můžeš ho založit do své 

složky vypracovaných zadání, nebo poslat na email: b.malinova@centrum.cz 

 

3. Sloh 
Rčení, přísloví, pranostiky 

1. Pracuj s prezentací Rčení a přísloví (vkladatel Dana Vagenknechtová) na www. dumy.cz 

2. Do slohového sešitu zapiš zápis – definici pojmů + 1 příklad 

 

Rčení: ustálená, zpravidla obrazná spojení, která charakterizují typické situace 

Př.: 

Stahují se nad ním mračna.  

Tváří se, jako by neuměl do pěti počítat. 

Jako by hrách na stěnu házel. 

Roste jako z vody. 

 

Přísloví: sděluje nám nějakou životní moudrost, má obvykle dvě části, obsahuje mravní 

ponaučení 

Př.: 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

Kdo šetří, má za tři. 

Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš. 

 

Pranostika: rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité meteorologické jevy a roční dobu; 

slovo pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis – přdpověď 

Př.: 

Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře. 

Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá. 

Na Hromnice o hodinu více. 

 

Stále platí, že: 

Ti z Vás, kteří píšete v hodinách zkrácené diktáty, vypracovávejte vždy pouze polovinu 

zadání. Platí pro všechny DÚ z českého jazyka po dobu náhradní domácí výuky.V případě 

jakýchkoli dotazů se na mě můžete obrátit telefonicky (602 783 320) nebo napsat e-mail: 

b.malinova@ centrum.cz  

mailto:b.malinova@centrum.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorologie


 

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. 

Pořad Škola doma bude trvat 45 minut. V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek 

matematika. 

 

 

 

 

 

 


