
K procvičování můžete využít i online výukové programy na www.didakta.cz 

Český jazyk  IX. A 6.4. - 8.4. 

Vypracuj do školního sešitu, nafoť( naskenuj) a na emailovou adresu pošli ke kontrole, 

nejpozději do čtvrtku  9.4. ! 

Zakresli graf souvětí, urči poměr mezi větami hlavními a druhy vedlejších vět. 
1. Třebaže bylo špatné počasí a horská služba doporučovala, abychom nikam nechodili, 
vydali jsme se na krátkou túru. 
2. Kdo dnes zapomněl omluvenku doma, musí ji přinést nejpozději zítra, jinak bude 
potrestán. 
3. Budete – li pospíchat, nejezděte autem, ať se nenabouráte. 
4. Přítelkyně mě požádala, abych ji odvezl na letiště, protože chtěla mít jistotu, že let stihne. 
5. Protože byl nesmírně unaven, chvíli se natáhl a odpočinul si, aby mohl práci dokončit. 
 

Napiš správně s velkými písmeny 
ÚRODNÁ ČÁST ČECH - POLABÍ, ČLEN SOKOLA, NÁMĚSTÍ HRDINŮ, KUNĚTICKÁ HORA, 

DVOŘÁKOVA HUMORESKA, KRÁL KAREL VELIKÝ, HVĚZDA VENUŠE NEBO TAKÉ JITŘENKA 

ČILI VEČERNICE, RODINNÝ HOSTINEC U KAŠTANU, PRAŽAN, PANOVNICKÝ ROD 

PŘEMYSLOVCŮ, O VÁNOCÍCH PO ŠTĚDRÉM DNU, MŮJ LETOŠNÍ JEŽÍŠEK, PŘIJDE DĚDA 

MRÁZ, DŮKLADNÁ TŘÍKRÁLOVÁ ZIMA, V DOBĚ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK, BOJOVNÍCI 

HUSITSKÝCH VÁLEK, V HYPERMARKETU GLOBUS, NEJZNÁMĚJŠÍ LUMÍROVEC JAROSLAV 

VRCHLICKÝ, STUDENT PRAŽSKÉ UNIVERZITY, ZE SILVESTRA SI NEJVÍC PAMATUJU 

OHŇOSTROJ, OBRAZ HOLANDSKÉHO MALÍŘE NOČNÍ HLÍDKA, SPISOVNÁ ČEŠTINA, DAVID 

ČERNÝ VYSLAL NA HRAD VZKAZ, ŠÁLEK GRUZÍNSKÉHO ČAJE, VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO 

ROKU, PŘIJEDU NA NOVÝ ROK VEČER, STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM, PŘEDPLATNÉ 

LITERÁRNÍCH NOVIN 

 

Uveď v množném čísle ve správném tvaru : 
Neustále mně zvoní v uchu.  Na punčoše se mi spustilo oko.  Dítě zuřivě mávalo dvě ruce. 
Zajíc stříhal uchem. Generál se pyšnil mnoha řády připnutými na prs. Ševcovské židle se tři 
nohy nazývá verpánek. Hráč uměl hrát  obě nohy .  Tíha zodpovědnosti ležela na mých 
rameno. Pan učitel vytahal Jardu za ucho. Na okně stál hrnec s uraženým uchem. Vše 
pozoroval bystré oko. Přístroj s robotickou rukou pracoval spolehlivě.  Svíral ho obě kolena. 
V lese jsme našli pytlácké oko. Nehýbej tou ručičkou u hodin. Míč mu proletěl nad rukou. 
 

 A) Doplň i/y 
1. Vlaštovky se uhnízdil___ pod naší střechou. 
2. Naši veslaři získal____ na ol___mp___jských hrách stříbrnou medail_____. 
3. Otce vel__ce potěšil___mé pohlednice z cest po ciz___ch zem___ch. 
4. Všichni si b___l___ vědom___ velkého nebezpečí. 
5. U jeho nohou se ozvalo v___ stražné zas___čení. 
B) Zakresli grafy vět ( základní skladební dvojice, druhy rozvíjejících větných členů) 
C ) Urči slovní druhy (nadepiš nad jednotlivá slova) 
 


