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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 

 - ti, kteří se připravují na přijímací řízení mají možnost v úterý a ve čtvrtek odpoledne sledovat 
pořady k českému jazyku a matematice na čt2 - nebo videa na youtube 
např.https://www.youtube.com/watch?v=NyNRCneGAfg (přijímačky na SŠ z čj) – pokud přijdete na 
nějaké dobré zdroje, jak se ještě připravovat, podělte se se spolužáky např. na messengeru. Pokud 
máte už všechny testy 2020 hotové, zkuste si udělat znovu nějaký starší a pokuste se v něm získat 
více bodů. Můžete se také inspirovat odkazy, které zadává paní učitelka v 9B, ale předpokládám, že 
tato všechna různá cvičení si průběžně zkoušíte. 

!!!NOVĚ!!!: úkoly k odevzdání – do konce týdne (10. 5.) mi prosím 
zašlete na email i.kepesova@gmail.com skeny či fotografie těchto 
úkolů: 

SLOH – slohová práce, kterou jste již vypracovali a podle Vašeho mínění se Vám podařila 
nejlépe (úvaha, proslov, fejeton). Pokud se nemůžete rozhodnout, můžete zaslat všechny 

SLOH 2 – napište 15 vět o tom, jak se Vám osobně daří při domácím vzdělávání. Slohový 
útvar volný. Např. Nejhorší ze všeho je ráno. Nikdy se nemůžu donutit něco dělat. Nakonec 
ale přece jenom vstanu. Nějaký úkol na počítači – to by snad šlo…nebo Udělala jsem si časový 
rozvrh a snažím se ho dodržovat. Bohužel, ne vždy se mi povede. Někdy mě zradí technika. 
Taky začínám mít strach z přijímacího řízení….napíšete podle sebe… 

MLUVNICE  

- kdo nedělá přijímačky: Do sešitu napíšete 3 cvičení z následujících odkazů. Vyberte 
si, co chcete. - https://www.pravopisne.cz/ - https://www.onlinecviceni.cz - 
https://www.skolasnadhledem.cz - https://www.umimecesky.cz (vybírejte prosím 
texty pro devátou třídu!!!) – úkol z 23. 3. – měli byste mít hotovo - 
vyfotografujete/oskenujete a zašlete mi na email i.kepesova@gmail.com 
 

- kdo se připravuje na přijímačky: uděláte si 3 cvičení z odkazů, které byly určeny pro 
ty, kdo přijímačky nedělají (pro 9. třídu) a doplníte. Pošlete mi screenshot obrazovky 
nebo kopii cvičení. Můžete vypracovat na více pokusů. Také na email 
i.kepesova@gmail.com  

 

 



Tyto úkoly nebudou klasicky známkované (mohou tam být chyby). Je to zpětná 
vazba pro mě, jak pracujete. Bude ohodnocena celkově Vaše práce a snaha při 
domácím vzdělávání, která bude součástí výsledné známky na konci školního 
roku.  

Pokud máte technické problémy s odesláním práce, kontaktujte mě prosím na 
emailu nebo mém telefonním čísle (viz výše) a o odevzdání se domluvíme 
individuálně. Děkuji. 

Řešení z minulého týdne: 

Sloh 

 

Mluvnice 

 

 

Mluvnice 

str. 107 přečtěte si a zopakujte útvary českého jazyka (spisovná – nespisovná 
(slang, nářečí, argot, obecná čeština) 

str. 109 – Jazykověda a její disciplíny str. 109/1b písemně do sešitu 

př. koncovka – tvarosloví, věta – skladba…atd. 

 



Sloh Práce s textem 

149/6 1., 2. a – g, c, e buď zkusíte tipnout nebo vyhledáte na internetu 

 

Literatura 

Přečíst ukázky z dalších dystopických děl na str. 128 a 131 

Do sešitu zapsat: 

George Orwell: 1984 

Ray Bradbury: Marťanská kronika 

https://www.youtube.com/watch?v=x4hgUobV5L0 

- George Orwell audiokniha 1984 volně přístupná na youtube 
- Nebo Farma zvířat od stejného autora jako animovaný film: 

https://www.youtube.com/watch?v=5kVPz2_GEbc 

https://www.youtube.com/watch?v=Jef0hVPscHM&list=PLRKgQuJ_uOn9IrasLI30sGweWh87ImLPh 

- Marťanská kronika jako audiokniha volně přístupná na youtube. Čte 
Vlastimil Brodský.  

Když už jsme u sci-fi žánru, je zajímavé si pustit i rozhlasovou úpravu knihy H. G. 
Wellse Válka světů od Orsona Wellse z roku 1938. Tato rozhlasová hra 
způsobila u některých lidí paniku a věřili, že nás skutečně napadli Marťani. 
Vlastně takový první hoax   

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_sv%C4%9Bt%C5%AF_(rozhlas) 

 Rozhlasová hra je přístupná  v originále v angličtině: 

https://www.youtube.com/watch?v=eoXCYY8EZFo 

nebo v češtině kniha: https://www.youtube.com/watch?v=TCi8qPMP1fo 

 

 


