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slovosledu 

 

Milí deváťáci, 

zdravím Vás a přeji pohodový čas. Jsem 

ráda, že se můžeme vídat při online 

hodinách, kde pěkně pracujete, a dokonce 

jsem některé konečně viděla i naživo. 

Jdeme do finále, takže žádné lelkování.  

 

  Držte si čepice, začínáme…a 

nezapomeňte si všechno zadané pečlivě 

vypracovat… 

                                                     Myslím na vás a kdybyste něco potřebovali, jsem tu       RCH 

 

       MINIKVÍZ      Zahraj si na paní učitelku a zkus si odpovědět na následující otázky. Správné 

odpovědi si zkontroluj v sešitu teorie. 

1. Je uspořádání slov v české větě zcela volné? 

2. Jak se jedním slovem řekne uspořádání slov v české větě? 

3. Vysvětli pojmy východisko a jádro. 

4. Jaká je melodie u rozkazovacích vět? 

5. Co určuje mluvnický činitel? 

6. Kde má čeština přízvuk? 

 

Jak jsi dopadl? Kolik bodů jsi získal? Jestli 5, 6, tak je to super. Jestli 4, 3, tak je to dobrý 

výkon…pokud míň, je třeba si učivo ještě projít. 

 

      PRÁCE V HRAVÉ ČEŠTINĚ       Tento týden budeme pracovat hlavně v pracovním sešitě. 

a) Samostatný větný člen – strana 33, cvičení 1- 5. 
b) Pravopis si procvičíš na straně 36, cvičení 1-4 
c) Opakování přímé řeči – strana 32, cvičení 1. 

 

      LITERÁRNÍ OKÉNKO       Nejprve si v TEAMS prostuduj soubor DIVADLA MALÝCH 

FOREM, který najdeš v záložce SOUBORY - Prezentace, potom si zapiš následující text do 

literárního sešitu. Nezapomeň na úpravu-datum, nadpis, barevné podtržení, ať to trochu 

vypadá        

 

 



 

DIVADLA MALÝCH FOREM 

a) Doplň následující text: 

 

2. světová válka skončila _____________________ a lidé byli plni optimismu, co jim život v míru 

přinese. Po nástupu komunistů byla tvorba poznamenána ____________písní. V 50. a 60. letech 

nastala změna-vznikají divadla___________ __________, která měla být protikladem divadlu 

oficiálnímu. Jiří_____ a Jiří____ založili v roce 1959 nejvýznamnější divadlo malých forem______. 

Mezi další patřila _______________________________________________________________. 

Jedním ze základních charakteristik těchto divadel je _______, vtipné_______ nebo __________. 

 

b) Název divadla Semafor je zkratka SEdm Malých Forem. Vysvětli, co tato zkratka 

znamená. 

               

 Pokud jste přišli až sem, je to skvělé. Máte hotovo! Mějte se krásně. 

 

      ŘEŠENÍ         

HRAVÁ ČEŠTINA 

a) 

  

 



 

b)  



 

c) 

  

 

 



      LITERÁRNÍ OKÉNKO       

 
a) 2. světová válka skončila 8. 5. 1945 a lidé byli plni optimismu, co jim život v míru 

přinese. Po nástupu komunistů byla tvorba poznamenána budovatelskou písní. V 50. a 

60. letech nastala změna-vznikají divadla malých forem, která měla být protikladem 

divadlu oficiálnímu. Jiří Suchý a Jiří Šlitr založili v roce 1959 nejvýznamnější divadlo 

malých forem Semafor. Mezi další patřila ROKOKO, PARAVAN, HUSA NA 

PROVÁZKU, DIVADLO JÁRY CIMRMANA. Jedním ze základních charakteristik těchto 

divadel je humor, vtipné dialogy nebo satira. 

b) Původní úmysl zakladatelů byl věnovat se co nejširšímu spektru uměleckých žánrů, 

těmito formami byly: film, poezie, jazz, loutky, tanec, výtvarné 

umění a hudební komedie. Jindy bývá uváděno poezie, kabaret pro děti, divadlo 

oživlých rekvizit a škrobených hlav, pantomima, výtvarné umění, film a hudební 

komedie. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poezie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Loutka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tanec
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poezie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kabaret
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pantomima
https://cs.wikipedia.org/wiki/Film

