
Mluvnice: /Zadání vlepte nebo přepište do sešitu./ 

1. Doplň čárku, 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.  

2. Doplň vedlejší větu tak, aby byla  

- příslovečná příčinná: Odešel,  

- příslovečná přípustková: Často maluje,  

- příslovečná podmínková: Rád přijdu,  

- příslovečná časová: Vrátí se,  

3. Napiš schéma souvětí, urči VV, urči druh souvětí:  

Nevím, kdy se vrátí, protože mi neřekl, kam vlastně jde.  

Jestliže se mu nechtělo hrát, bylo těžké ho přimět, aby si sedl za klavír.  

4. Doplň koncovky: 

kohouti kokrhal_, květy se rozvil_, psi štěkal_, klasy zrál_, vlaky se rozjel_, drahokamy se 

třpytil_, ptáci poletoval_, vrabci štěbetal_, rohlíky byl_ upečen_, diváci tleskal_, uhodil_ 

mrazy, vozy rachotil_, potoky hučel_, rodiče se radoval_, zvonky zvonil_, stromy ševelil_, 

hadi syčel_, motýli poletoval_, muži pracoval_, topoly šuměl_, lidé pomáhal_, přišl_ včas 

Literatura: 

1. Na www.dumy.cz si přečtěte prezentaci/včetně vyluštění křížovky/: Josef Škvorecký 

– vkladatel Jiří Papež  

2. V průběhu uzavření školy přečtěte knihu dle vlastního výběru, vytvořte z ní referát. 

http://www.dumy.cz/


Sloh: 

1. Na www.dumy.cz se seznamte s prezentací Funkční styly (vkladatel Michaela 

Blažková) a splňte úkoly v závěru prezentace - snímek 9 a 10 /zkontrolujte správnost 

řešení/. 

2. Do sešitu vlepte nebo přepište zápis: 

Funkční styly /funkce projevu v komunikaci/: 

1. Prostěsdělovací styl 

- styl běžné každodenní komunikace v rodině, ve škole nebo v zaměstnání, především 

projevy mluvené - rozhovory, psané texty – korespondence, krátká sdělení, vzkazy, 

SMS, e-maily 

- jazykové prostředky: hovorová čeština, nářečí, obecná čeština 

- slohové útvary: oznámení, zpráva, blahopřání, osobní dopis 

2. Publicistický styl 

- styl sdělovacích prostředků, cílem je informovat, získávat a přesvědčovat adresáta, 

projevy musí být srozumitelné a jednoznačné 

- jazykové prostředky: spisovný jazyk, obrazná pojmenování (hokejová ruleta se opět 

roztáčí), publicismy = výrazy typické pro publ. styl (husarský kousek, horký favorit) 

- slohové útvary: zpráva, článek, interview, reportáž, fejeton 

3. Odborný styl 

- styl odborných publikací, odborných časopisů a učebnic, cílem je podat přesné a jasné 

informace a poučit adresáta 

http://www.dumy.cz/


- jazykové prostředky: spisovný jazyk, neutrální slova, termíny = odborné názvy, 

promyšlená a složitá stavba 

- slohové útvary: odborný popis, referát, výklad, přednáška 

4. Administrativní styl 

- styl informativní při úředním styku, zaměřen na fakta a jejich sdělení 

- jazykové prostředky: spisovný jazyk, formulace a šablony (předem Vám děkuji za 

kladné vyřízení…), zkratky a zkratková slova, značky 

- slohové útvary: úřední dopis, životopis, objednávka, žádost, posudek 

5. Umělecký styl 

- styl umělecké prózy, poezie a dramatu, nesleduje jen obsahovou stránku sdělení, ale 

chce vyvolat u adresáta estetický zážitek 

- jazykové prostředky: spisovný jazyk, hovorová a nespisovná čeština (snaha autora 

přiblížit popisované prostředí, osoby), poetismy – slova knižní, zastaralá i nová, 

obrazná vyjádření – metafory, personifikace 

- druhy uměleckých projevů: lyrika, epika, drama 

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. 

 

 


