
9.B – Čj – učivo od 30. 3. – 3.4.  

 

Pondělí 

Mluvnice 

Opakujeme 

Úkoly: 

1) http://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

2) http://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

3) http://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

4) http://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php¨ 

5) http://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

6) https://www.umimecesky.cz/diktat-pribeh-prilis-mnoho-dobrodruzstvi-2-uroven/116 

 

 

Úterý 

Mluvnice 

Pokračujeme v online cvičeních 

Cvičení: 

1) https://www.umimecesky.cz/diktat-pribeh-morbidni-story-s-prichuti-slehacky-2-uroven/140 

2) https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_harry_potter-3-uroven/3084 - 10 vět 

3) https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-koncovky-ovi-ovy-2-uroven/656 

4) https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-s-vice-vetami-3-uroven/634 - 10 vět 

 

Středa 

Literatura 

Jaroslav Hutka a Oldřich Mikulášek 

1) Poslechněte si nahrávky: 

a) https://www.youtube.com/watch?v=5TxkeXwAb4Y 

b) https://www.youtube.com/watch?v=A_8zhDmipQ0 

c) https://www.youtube.com/watch?v=jKsgSg3wFWY 

2) Čítanka s. 80 a 81 – přečíst a zapsat: Kdo byl J. Hutka s. 80 a Oldřich Mikulášek s. 81 

3) Přečtěte si rozbor sbírky Divoké kačeny od Oldřicha Mikuláška - 

https://studentka.sms.cz/referat/oldrich-mikulasek-divoke-kaceny 

4) Vyzkoušej si testy např.: https://testi.cz/testy/literatura/literatura-z-prijimacich-zkousek-na-

stredni-skoly-2/ 
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Čtvrtek 

Mluvnice 

 

1) https://testi.cz/testy/cestina/dopln-do-slov-i-nebo-y/ 

2) https://testi.cz/testy/cestina/cestina-doplnte-pismena/ 

3) https://testi.cz/testy/cestina/urcovani-slovnich-druhu/ 

4) https://testi.cz/testy/cestina/cesky-jazyk-z-prijimacich-zkousek-na-ss/ 

5) https://testi.cz/testy/cestina/test-pro-zaky-9.-trid/ 

 

 

Pátek 

Sloh 

 

Proslov 

1) Zhlédněte si, jen taková ukázka jako inspirace: 

https://www.youtube.com/watch?v=0xdGh7nK9fs 

2) Učebnice s. 135 – přečíst si proslov 

3) Učebnice s. 136 – napište si zápis do sešitu slohu 

4) Zkuste napsat proslov, který byste rádi řekli na závěr školního roku 

Postup:  

1) myšlenková mapa (napište si na papír všechno, co jste se třídou prožili, na co rádi 

vzpomínáte, můžete vzájemně komunikovat a doplňovat se přes sociální sítě 

2) zkuste si vaše proslovy poslat navzájem, můžete si vybrat společně ten nejlepší 

3) pokud budete chtít znát můj názor, pošlete mi ho na kamila.pistelkova@seznam.cz 

4) můžete konzultovat i s vaší třídní paní učitelkou 

 

Milí žáci, 

Vypadá to, že se neuvidíme opravdu delší dobu. Proto připomínám, že veškeré vaše problémy, 

připomínky apod. se mnou můžete řešit na emailu: kamila.pistelkova@seznam.cz. Je možné 

komunikovat i přes WhatsApp a messenger, pokud máte zájem, napište email a domluvíme se. 

Pokud potřebujete zpětnou vazbu, pošlete mi nafocená cvičení a já zkontroluji a zašlu zpět. 

Každý pracuje individuálně podle svých možností a schopností. Rozhodně vás nebudu hodnotit za 

učivo, které se učíte sami. Pokud samostudium nezvládáte, snažte se alespoň číst, projděte online 

cvičení, zkuste napsat zápis. Uvědomuju si, že potřebujete počítač a ne každý ho má. Kdo nemá, 

cvičení bohužel nedělá. 

Důležitá informace: Čtěte. Přečtěte si jakoukoliv knihu, kterou máte doma a zapište do 

čtenářského deníku. Máte dost času, tak budete číst. 

Přeji hezké dny a hodně zdraví. 
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p.uč. Pištělková 


