
Milí deváťáci,  

ráda jsem vás některé ve čtvrtek viděla a slyšela. Požadované úkoly z literatury a stránky na procvičování vám zašlu 

přímo na mail.  

Mám tu pro vás opět kousek opakování, ale zároveň i NOVÉ UČIVO, věnujte mu pozornost. Rozdělila jsem to zase na 

teorii (slouží jako zápisy, takže si vytiskněte, založte, nalepte, přepište do sešitu) a cvičení na procvičení (bylo by 

dobré, pokud si tisknete, založit do složek). Přikládám také odkazy na vhodné internetové stránky k dalšímu 

procvičování a studiu.  

Stále platí: 

Někteří se tak bojíte koronaviru, že jste pro jistotu zmizeli ze světa a stále jste se mi nepřihlásili. Zkuste to udělat a 

napište mi: starycestina@gmail.com. Průběžně vám budu zasílat vypracovaná cvičení pro kontrolu, testy na 

procvičování k přijímačkám. Jestliže potřebujete s něčím poradit, něco probrat, připomenout, … napište také, 

ostych není na místě!  

Všichni mi pošlete řešení úkolů Shoda přísudku s podmětem (celý pracovní list, zadáno 13. 4.) Určení větných členů 

(zadáno 20. 4.) a čekatelé na přijímačky také řešení zaslaného testu (do mailu mi napište správné odpovědi). 

Teď zde máte nový úkol na odeslání: až si všechno prostudujete (viz Trocha teorie nikoho nezabije) a vypracujete 

přiložená cvičení, vezměte si znovu do ruky učebnici a pročtěte text na straně 73. Všimněte si červeně vytištěných 

výrazů a vypište je a rozdělte na: 

a) citoslovce 

b) oslovení 

c) vsuvky 

d) samostatné větné členy 

e) větu jednočlennou/bezpodmětovou 

f) větné ekvivalenty 

 

Není však nutné posílat všechny požadované práce najednou a také platí, že je dobré práci si rozdělit do více dní. 

Pro všechny, co by se (znovu) chtěli vidět a slyšet. Možnost online spojení.  

Konzultace, nejasnosti, dotazy k učivu, pokec, … 

Vždy ve čtvrtek od 9.30 do 10.00 
https://telekonference.eu/join/koo59k 

(více viz zadání ČJ 20. 4.) 

 

V pátek už nastane měsíc květen, máj, vzpomeňte si tedy na Hynka, Viléma a Jarmilu a mějte se hezky. 

Ať se vám dobře daří. 

Lada Ocásková 
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