
Čj – 9. třída 

1. Pokud mi ještě někteří z Vás neodeslali zadané práce (slohová práce, referát, pravopisná 

cvičení), napravte to!  

2. Na www.dumy.cz si prostudujte prezentaci Útvary českého jazyka a jazyková kultura 

(vkladatel Jiřina Finsterlová)  

3. Zápis přepište nebo vlepte do sešitu. 

ÚTVARY ČESKÉHO JAZYKA A JAZYKOVÁ KULTURA 

Dítě se může v útlém věku naučit kterémukoliv jazyku. Mluvit ho učí především matka, proto se 

takovému jazyku říká mateřský jazyk. Čeština je náš národní jazyk.  

SPISOVNÝ JAZYK 

Podoba: mluvená a psaná 

Prostředky: hovorové (děkuju, píšou), knižní (zpívati, houpaje), neutrální (židle, jíst) 

NESPISOVNÝ JAZYK 

Slang - mluva lidí, kteří náleží k určité zájmové nebo profesní skupině (např. studentský, hornický, 

sportovní, vojenský atd.) 

Argot - vrstva slovní zásoby užívaná společenskou spodinou (zloději apod.) – např. káča, kachna 

(pokladna) 

- účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení  

- některé výrazy z argotu mohou být prozrazeny, a tím přestanou být součástí argotu a stanou 

se součástí běžné slovní zásoby 

Obecná čeština - nadnářeční celek – interdialekt používaný zejména v Čechách a na západní Moravě 

- některé prvky obecné češtiny mohou časem proniknout do spisovné vrstvy jazyka 

- např. malý město, malej dům, lítat 

Nářečí - mluvená forma českého jazyka v různých oblastech – nářečí středomoravská (hanácká), 

podkrkonošská, lašská, východomoravská (např. mluva na Valašsku – zhlavec = polštář, hafery = 

borůvky apod.) 

 

4. Do sešitu napište tato cvičení:  

Doplňte s, z, vz  

Dveře se __tě__ka otvíraly. __patřil ji, jak klidně v__tala a __koušela __pívat těžkou melodii. Plavci 

__troskotali na útesech. __řídili __pověď i na internetu. Všechny jeho plány se __hroutily. Plačící dítě 

se najednou __tišilo. Trámy krovu __trouchnivěly. Tváře se mu __teskem __vraštěly. Ostří nože se 

__tupilo. __tratil čekáním mnoho času. Ve __temnělém hledišti se ozvaly hlasy. Kritika __trhala v 

novinách jeho názory. Květiny be__ vody __vadly. Ne__potřeboval všechnu __travu. __končil práci a 

__trnul, kolik je hodin. Oheň__plál a polena v krbu __hořela. Kočka se __točila do klubíčka. __tratil 

jsem __travenky na oběd. __konal krátce po půlnoci. __padl dolů__   hrazdy. __prostředkoval mi 

dobrou koupi. Nechtěl __mazat hanlivý název a __choval se pod stůl. __lepil model letadla. __levil mi 

padesát korun __ ceny. __hlédl stejný film. __ údivem __hlíželi do údolí. __leva i __prava se na mě 

usmívaly děti. __příma se mi díval do očí.  



Doplňte vynechaná písmena.  

Ob__dnal bych si k ob__du špagety s masovou sm__sí. Přijel__ jsme sem po kruhovém ob__zdu. Můj 

zavazadlov__ prostor má malý ob__m. V__l do garáže a s vyp__tím s__l se dostal do domu. V__decká 

práce pojednávala o b__hu a jeho vl__vu na zdrav__. Op__tovnou žádost m__ urychleně zaslal__. 

Anna s Petrou s nap__tím očekával__ závěrečnou řeč. Podle pov__sti v__dro na vodu stálo u studny. 

Krom__ upom__nkov__ch l__stečků uchováváme v__jimečné putování v pam__ti ještě jinak. 

V__znamný ob__v nebo jednode__í v__pravu s ob__láště dobrodružným__ událostm__ zaznačíme 

na stěnu klubovny. Každá či__ost se ob__v__  v naší kronice. Udělal to v__dom__. Lidé jsou všelijací, 

jeden je pracovitý, druhý líný, někdo je ob__tav__, jiný sobecký. V choulostiv__ch chvíl__ch spěchu 

se projev__ povaha každého. Poznala jsem maminku po __pěvu a __končila jsem v jej__m ob__tí. 

 

5. Opravte a pošlete mi na email do pátku 17. 4. toto cvičení: 

Sylva si vzala s sebou jen kartáček na zuby ručník a spodní prádlo. Napsala že odcházý navždy. Vloni 

touto dobou také s Klárou znizely, ale napřet nás upozornili že by rády navštívili Jižní francii. Spět se 

vrátily scela vyčerpané, ovšem včas, aby se stihly připravit na skoušky. Proč utekla odtut? Chtěla žít 

jinak a šťasněji? Znaly jsme jí špatně? Bylo to naši vinou? Komu se svěřovala a na čem jí záleželo? 

Nikdo ji nenašel, hledání bylo marné. Žije lépe a spokojeně? My ne. Čekáme, že se znenadání otevřou 

dveře a v nich se oběví Sylva.  

 

6. Ti z Vás, kteří budete psát přijímací zkoušky, vypracujte a pošlete mi zpět všech 10 úkolů. 

Ostatní vypracují a pošlou mi úkoly č. 1, 2 a 9. Opět do pátku 17. 4. 

Skupina gladiátorů pod vedením Spartaka uprchla z gladiátorské školy ve městě  

Kapua. Dočasný úkryt našli vzbouřenci na vrcholu sopky Vesuv u Neapole. Tam  

se k nim sbíhali otroci z celého okolí. 

 

1. Urči slovní druhy zvýrazněných slov. 

2. V druhé větě urči větné členy.  

3. Urči druh zájmena nim, napiš toto zájmeno v 1. pádu. 

4. Vypiš všechny předložky a urči, s kterým pádem se pojí. 

5. U slovesa uprchla urči osobu, číslo způsob, čas, rod, vid třídu a vzor. 

6. Naznač stavbu slova vzbouřenci (předpona, kořen, přípona, koncovka) 

7. Ke každému vzoru napiš jedno podstatné jméno z textu: 

pán                         muž                       hrad                      žena                        stavení 

8. Vypiš přídavná jména a urči u nich pád, číslo, rod, druh a vzor. 

9. Vypiš z textu základní skladebné dvojce. 

10. Odůvodni předponu s- ve slově sbíhali. 

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. 
 

 


