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Milí deváťáci, další týden za námi a další úkoly před 

námi. Jedna dobrá zpráva na začátek, abych vás pozitivně 

naladila. Dneska bude jenom jeden přijímačkový test, 

abyste se mohli připravit na Velikonoce. Holky jistě budou maminkám pomáhat péct 

mazanec a kluci budou plést tatary.  

Děkuji za zpětnou vazbu o plnění úkolů, chválím také ty, kteří již v prostředí 

Microsoft Teams udělali zadaná cvičení. Pamatujte: je to pro vás nabídka, při které se 

pořád pohybujete ve vodách mateřského jazyka.  

Teď žádné speciální přání nebylo, tak budeme opakovat. Stále platí opakujte si 

v sešitu TEORIE, LITERATURY, choďte na internetové stránky, které vám pomáhají 

v přípravě na přijímací zkoušky. Všechno se počítá. Tak šup do toho. 

                                  Dávejte na sebe pozor       Myslím na vás       RCH 

 

      OPAKOVÁNÍ       opište do školního sešitu. 

Urči slovní druhy u zvýrazněných slov: 

Tamara jí ráda zeleninu.  

Koupíme jí rajčata a papriky.  

Važte si svého zdraví.  

Jirka pokaždé zdraví pana Nováka.  

Všichni byli zdraví.  

Kolem hřiště se zelenaly stromy.  

Zítra pojedu kolem, tak se stavím.  

Musel s kolem do opravny.  

Pokladní deník má na starosti paní Novotná.  

Pracuje tam jako pokladní.  

Byl jsem tu už před týdnem.  

Tu knížku jsem nesehnal.  

Přijdu k vám večer.  

Byl krásný letní večer.  

Ukaž tu pětku tatínkovi!  

Tatínkovi bratři jsou starší než on.  

A to se podívejme.  

 

      NĚCO K PRAVOPISU       Zhlédněte zajímavá videa, která se týkají pravopisu: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=WhDWPy3ni6c  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WhDWPy3ni6c


     HRAVÁ ČEŠTINA       minule jsme si zapisovali HLÁSKOSLOVÍ, které jste si 

následně nastudovali. Nyní si otevřete Hravou češtinu na straně 43 a vypracujte úkol 

1 – 5. 

 

      NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOLY PLNÍ JEN TI, KTEŘÍ SE PŘIPRAVUJÍ NA PŘIJÍMACÍ 

ZKOUŠKY       

 

      PRÁCE S TEXTEM       

https://www.youtube.com/watch?v=95MwhYpey1A 

 

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

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

Hezké video s vysvětlováním přijímacích testů: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ca3O642xz-8 – pravopis 

https://www.youtube.com/watch?v=5GvJmxAgKPk – chybné tvary 

https://www.youtube.com/watch?v=z_bAF8PQooQ – složené tvary 

https://www.youtube.com/watch?v=N74v1CzH2Xg – činný rod 

https://www.youtube.com/watch?v=Gv4ClPTnAYc – slovní druhy 

 

Zadání č. 1 

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2018/09/statni-prijimacky-cesky-

jazyk-test-zadani-2019-1-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf 

  

Záznamový arch č. 1 

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2018/09/statni-prijimacky-cesky-

jazyk-test-zaznamovy-arch-2019-1-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf 

 

Výsledky č. 1 

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2018/09/statni-prijimacky-cesky-

jazyk-test-klic-2019-1-radny-termin-ctyrlete-obory.pdf 
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      ŘEŠENÍ       

Urči slovní druhy u zvýrazněných slov: 

Tamara jí ráda zeleninu. (sloveso) 

Koupíme jí rajčata a papriky. (zájmeno) 

Važte si svého zdraví. (podstatné jméno) 

Jirka pokaždé zdraví pana Nováka. (sloveso) 

Všichni byli zdraví. (přídavné jméno) 

Kolem hřiště se zelenaly stromy. (předložka) 

Zítra pojedu kolem, tak se stavím. (příslovce) 

Musel s kolem do opravny. (podstatné jméno) 

Pokladní deník má na starosti paní Novotná. (přídavné jméno) 

Pracuje tam jako pokladní. (podstatné jméno) 

Byl jsem tu už před týdnem. (příslovce) 

Tu knížku jsem nesehnal. (zájmeno) 

Přijdu k vám večer. (příslovce) 

Byl krásný letní večer. (podstatné jméno) 

Ukaž tu pětku tatínkovi! (podstatné jméno) 

Tatínkovi bratři jsou starší než on. (přídavné jméno) 

A to se podívejme. (částice) 

 

HRAVÁ ČEŠTINA 

str. 43 cvičení 1) A, N, N, A, A, A, N, A. 

cvičení 2)  

pečlivá výslovnost - jevištní projev, recitace básně, rozhlas, divadlo, slavnostní 

proslov 

neutrální výslovnost - přednáška, televizní pořad, hovor nářečím, tichý hovor 

ledabylá výslovnost – běžný hovor, telefonát mezi kamarády, hádka, pokřik 

v tělocvičně, pomluvy, hovor ve škole mezi žáky 

cvičení 3) čili – nebo, čilí – kluci, sraz – setkání, sráz příkrý, šípky na čaj, šipky házet 

do terče, kropicí konev, kropící žena, pata na noze, pátá v pořadí 

cvičení 4)  

shoda – bouda, postel, rýha, fontána, atrakce 

změna – jazz, fialky, rozklad, zeď, vítězství, zpěv, nazpaměť, vyzkoumat, nízký, 

obědy 

cvičení 5) 

na shledanou, velryba, dvojjazyčný, lžička, poněvadž, protože, nějaký. 



       Díky za to, že jste přišli až sem.  

Kdybyste něco potřebovali, ozvěte se.  

Hezký čas a hlavu vzhůru. 

                       Renata Charvátová       

 

 

 


