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- stále platí, že kdybyste něčemu nerozuměli, můžete mě kontaktovat na i.kepesova@gmail.com 
nebo tel.čísle 724096139 (i whatsup). 

- úkoly k přijímacímu řízení jsou trvalé, stejně tak opakování pravopisu pro všechny na:  

https://www.onlinecviceni.cz  

https://www.skolasnadhledem.cz  

https://www.umimecesky.cz 

https://scio.cz/ 

 https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/ 

nebo jinde dle vlastního výběru 

Práci, kterou Vám zadávám, nebudu cíleně hodnotit. Nicméně: učíte se 
pro sebe, toto pro většinu z vás není poslední školní rok, který máte 
před sebou a řada z vás z češtiny bude vykonávat přijímací zkoušky 
nebo z českého jazyka maturovat. Může se stát, že budu muset školní 
rok uzavřít na dálku, potom asi budu chtít nějakou práci poslat, ale 
prozatím to není nutné. Pouze v případě,  kdybyste sami chtěli. 
 
 
 

Řešení úkolů z minulého týdne 

 

 



Pokud ještě nemáte napsaný fejeton, další příklady:
 

 

 

Mluvnice 
Zápis do sešitu buď vytisknout a nalepit nebo opsat: 

Větný přízvuk, větná melodie 

Větné úseky – menší zvukové a významové celky mezi kterými jsou přestávky 

Větný přízvuk (důraz) – v oznamovací větě většinou na konci, při zvýšeném 
důrazu na začátku 

Př. Zítra přineste domácí úkol. nebo Domácí úkol přineste zítra. 

Větná melodie (intonace) – změna výšky hlasu 

- věty oznamovací, tázací, zvolací 

 

+ jen pročíst strany 102 – 104, můžete někomu přečíst nahlas s důrazem 

- kdo dělá přijímačky může požádat rodiče nebo sourozence, aby mu vymyslel 
úkoly k textu ( otázky k porozumění textu) např.  Nejstarší známé fosílie 



pocházejí z doby před 1,5 miliardou let, 3,5 miliardou let nebo článek se o tom 
nezmiňuje. 

- pro zájemce: nahrávky k textům jsou k dispozici na fraus.cz – interaktivní 
učebnice zdarma (tam si pak vyhledáte stejnou učebnici, kterou máte, je tam 
víc úkolů + zvukové nahrávky), je ale třeba se zaregistrovat a stáhnout aplikaci 
flexibooks https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/informace-pro-zaky-studenty 

 

Sloh 

- pokud jste tak dosud neučinili, napište fejeton k aktuální situaci, která 
vás zajímá 

- inspiraci naleznete v učebnici na stranách 139-141 nebo výše 

Literatura 

Zápis do literárního sešitu buď vytisknout a nalepit nebo opsat: 

ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1989 

- literatura se začala vyvíjet svobodně  
- začaly vycházet knihy, které vyšly původně pouze v samizdatech 

(přepisech) nebo v zahraničí 
- začaly vycházet knihy zakázaných autorů 
- návrat některých spisovatelů zpět do vlasti (A. Lustig, J. Škvorecký) 
- nová témata, v minulém režimu potlačovaná (erotika, bezprostřední 

humor, kritika společnosti) 
- noví autoři: Michal Viewegh, Petr Šabach, Miloš Urban, Vladimír Páral, 

Irena Dousková, Kateřina Tučková, Alena Mornštajnová 
- ocenění nejlepších vydaných knih: Státní cena za literaturu, Cena 

Magnesia litera, Cena Josefa Škvoreckého, Cena Jiřího Ortena, Cena 
Jaroslava Seiferta, dětské knihy Zlatá stuha 

 

 

 

 

 



Michal Viewegh 

Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Účastníci zájezdu 

přečíst ukázku na str. 98 

 

Irena Dousková 

Hrdý Budžes 

Přečíst ukázku na str. 101-103 

 

Pro zájemce: filmy na motivy knih Michala Viewegha – doporučuji Báječná léta 
pod psa nebo Výchova dívek v Čechách. Účastníci zájezdu, Román pro ženy 
nebo Román pro muže jsou spíš takové oddechovky.  

 

Hrdý Budžes: záznam divadelní hry s úžasnou Bárou Hrzánovou na: 

 https://www.youtube.com/watch?v=pcJCz-OHw_8 

Nebo audiokniha na: 

https://www.youtube.com/watch?v=q-lsCu1MWCE&list=PLF1ddzltKNSacJ0nTeaD4gGIFGWeIj_rY 

- pořád platí, že můžete zapisovat do čtenářského deníku a označit si jako 
zhlédnutý film nebo audioknihu, tolik času jako teď mít už asi nikdy 
nebudete   

 

 

 

 

 

 

 


