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Zdravím všechny deváťáky       Věřím, že se máte dobře a daří se vám plnit zadané 

úkoly. Buďte trpěliví a zodpovědní. Nebojte se, všechno zvládnete. Na přání některých 

si dáme práci s textem a malé opakování.                                  

                                     Dávejte na sebe pozor a hlavně klid       Myslím na vás       RCH 

 

      OPAKOVÁNÍ       do školního sešitu pište všichni následující věty a udělejte 

graf souvětí + druh vedlejších vět. 

 

Jestliže bude zítra pěkné počasí, půjdeme na procházku, abychom se nadýchali 

čerstvého vzduchu. 

 

Zastavila se nečekaně ve dveřích, neboť ji překvapilo, kolik obyvatel jí přišlo poděkovat 

za to, jak se včera zachovala, ale nakonec překonala ostych a odhodlaně vstoupila 

dovnitř. 

 

Dále napište pravopisné cvičení z učebnice str. 33 cv. 8 (tři řádky – po na jeteli) 

 

      NĚCO K PRAVOPISU       kdo má zájem, může se podívat na zajímavé video o 

nejčastějších chybách 

https://www.youtube.com/watch?v=U5NpSMLCYZU&t=369s 

 

      ZÁPIS DO SEŠITU TEORIE       str. 13 opište tabulku HLÁSKOSLOVÍ  a následně 

nastudujte 

 

      NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOLY PLNÍ JEN TI, KTEŘÍ SE PŘIPRAVUJÍ NA PŘIJÍMACÍ 

ZKOUŠKY       

 

      PRÁCE S TEXTEM      odpovědi si zapisujte do školního sešitu. 

Sluneční hůl 

Mnohé rostliny mají kromě oficiálního botanického názvu ještě jiná, lidová jména. 

Někdy je jich třeba deset, zvlášť u bylin léčivých nebo nápadných vzrůstem a krásnými 

květy. V každém kraji jim říkají jinak. U divizny se mi nejvíc zalíbila dvě z lidových jmen 

https://www.youtube.com/watch?v=U5NpSMLCYZU&t=369s


– sluneční hůl a královská svíce. Připadají mi výstižnější než nicneříkající divizna. 

Sluneční hole vídám na suchých stráních, kolem železničních tratí, tisíce jich kdysi 

rostly na trase rozestavěné dálnice.         (Miloš Zapletal: Výpravy za dobrodružstvím) 

1. Které z následujících tvrzení nevyplývá z textu? 

a) Mnohé rostliny nemají pouze oficiální botanické názvy. 

b) Divizna roste tam, kde je sucho. 

c) Lidová jména některých rostlin jsou výstižnější než názvy botanické. 

d) Pro diviznu máme více než deset lidových jmen. 

 

2. Která z následujících možností uvádí, jak nejspíše divizna vypadá? 

a) Jde o štíhlou, patrně vysokou, žlutě kvetoucí rostlinu. 

b) Jedná se o modře kvetoucí rostlinu ohnutou do tvaru hole. 

c) Je to popínavá rostlina zelené barvy bez květů. 

d) Jde o oranžovočervenou rostlinu, která je spíše nižšího vzrůstu a roste v trsech. 

 

3. Které z následujících slov z uvedeného textu je mnohoznačně? 

a) název  b) kraj  c) divizna d) dálnice 

 

4. Která z následujících možností uvádí vlastní názor autora uvedeného textu? 

a) Mnohé rostliny mají kromě oficiálního botanického názvu ještě jiná, lidová 

jména. 

b) Někdy je jich třeba deset, zvlášť u bylin léčivých nebo nápadných vzrůstem a 

krásnými květy. 

c) Připadají mi výstižnější než nicneříkající divizna. 

d) Tisíce jich kdysi rostly na trase rozestavěné dálnice.   

 

      PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY       pokud jste již tyto testy dělali, najděte si jiný ( 

www.scio.cz, https://prijimacky.cermat.cz/) 

 

Zadání č. 1 

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2017/08/statni-prijimacky-cesky-

jazyk-test-zadani-2018-1-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf 

 

Záznamový arch č. 1 

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2017/08/statni-prijimacky-cesky-

jazyk-test-zaznamovy-arch-2018-1-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf 

 

Výsledky č. 1 

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2017/08/statni-prijimacky-cesky-

jazyk-test-klic-2018-1-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf 
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Zadání č. 2 

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2017/08/statni-prijimacky-cesky-

jazyk-test-zadani-2018-2-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf 

Záznamový arch č. 2 

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2017/08/statni-prijimacky-cesky-

jazyk-test-zaznamovy-arch-2018-2-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf 

Výsledky č. 2 

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2017/08/statni-prijimacky-cesky-

jazyk-test-klic-2018-2-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf 

 

 

 

      ŘEŠENÍ        

Jestliže bude zítra pěkné počasí, půjdeme na procházku, abychom se nadýchali 

čerstvého vzduchu. 

                                                           2VH 

     Jestliže                                                                        , abychom 

1VV příslovečná podmínková                                                3VV příslovečná účelová 

 

Zastavila se nečekaně ve dveřích, neboť ji překvapilo, kolik obyvatel jí přišlo poděkovat 

za to, jak se včera zachovala, ale nakonec překonala ostych a odhodlaně vstoupila 

dovnitř. 

                                                                                                              X            + 

1VH  neboť 2VH                                                                                 , ale  5VH a 6VH 

                                 , kolik 

                                              3VV podmětná 

                                                                         , jak 

                                                                                4VV přívlastková 
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Pravopisné cvičení str. 33 cv. 8 

Do Příbrami, bílí čápi, v televizi, mezi koly, v obilí, stolní lampy, s cibulí, dvě elipsy 

bystří sokoli, vánoční cukroví, za pevnými valy, zelí na poli, na jeteli. 

 

PRÁCE S TEXTEM 

1. d 

2. a 

3. b 

4. c 

 

     

 

       Díky za to, že jste 

přišli až sem.  

Kdybyste něco potřebovali, 

ozvěte se.  

Hezký čas a hlavu vzhůru. 

                       RCH  

 

 

 


