
9. B - Český jazyk –věta jednoduchá, základní větní členy; česká literatura 

1945-48; výklad a výtah 
 

zadáno 11. 1. 2021; termín odevzdání 18. 1. 2021 

 

Vypracované úkoly (v pracovních a školních sešitech) mi pošlete ke kontrole 

e-mailem na adresu hejdukova.martina@zsbuttulova.cz. 

Literaturu prosím neposílejte, ale zkontrolujete si ji podle řešení, která budete mít 

opět na stránkách školy!!!! 😊😊 

Stále ještě jsem nedostala od všech referát z četby, který jste měli na začátku 

týdne (4.1.) odevzdat/poslat.  

V úterý 12. 1. 2021 ve 12.00 a v pátek 15. 1. 2021 v 11.00 budeme pokračovat 

v on-line výuce. Link jsem Vám již poslala. Pokud byste ode mne něco chtěli 

vysvětlit, můžete mi to napsat do mailu a společně to probereme. A nezapomeňte, 

že účast na on-line výuce není dobrovolná, ale povinná. 😊😊😊 
 

Sloh – výklad a výtah 

Učebnice: 

- str. 116 – výklad a výtah - do slohových sešitů si udělejte zápisy (modré 

tabulky - jazykové prostředky výkladu a osnova výkladu);  

- str. 116 cvičení 2 

o 2a – přečíst a písemně vypracovat osnovu výkladu; 

o 2b - písemně do slohových sešitů; 

o 2c – písemně do slohových sešitů, ale pouze první část úkolu; 

- str. 117 cvičení 3 – zapojte svoji fantazii a vypracujte toto cvičení 😊. 

 

Literatura – česká literatura 1945-48 

Pracovní sešit 9. roč.:  

o str. 30-31 - Jiří Voskovec a Jan Werich – Divotvorný hrnec. 
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o Po druhé světové válce (1946) se Jan Werich a Jiří Voskovec (Jaroslav Ježek zemřel roku 1942 v USA) 
pokusili obnovit Osvobozené divadlo (hra Divotvorný hrnec), ale společenské poměry nebyly 
politické satiře příliš nakloněny, navíc se společnost posunula doleva a pokud by chtěli pokračovat 
v nastalém trendu, museli by kritizovat to, za co v předchozích letech bojovali. 

o Werich se vrátil již v roce 1945 záhy po osvobození. Spekuluje se, že jej k návratu povolal sám 
ministr Václav Kopecký. Voskovec zůstal v USA až do roku 1946. Voskovec se sám k situaci 
Československu nevyjadřoval nijak pochvalně, všude byla cítit kolaborace s fašisty a nacisty.[ujasnit] 

o Navíc se již počátkem tohoto období objevily rozpory mezi oběma autory o dalším směřování divadla, 
což se samozřejmě podepsalo na jejich dialozích. Po emigraci Jiřího Voskovce Osvobozené divadlo 
zaniklo úplně. 

Znovu připomínám – čtěte texty pozorně a podle potřeby se k nim při plnění 

úkolů vracejte. Trénujete tím práci s textem pro přijímací zkoušky!!! 

 

Mluvnice – věta jednoduchá, základní skladební dvojice 

Na on-line hodině v pátek jsme si prošli některá cvičení z domácího úkolu a dále 

jsme si vysvětlili a zopakovali: 

- větné vztahy formální a významové – učebnice strana 58 a tabulka v PS 2. díl 

strana 2); 

- vyjádření přísudku – učebnice strana 59, 60 a tabulka v PS 2. díl strana 3; 

- podmět – učebnice strana 59, 61 a tabulka v PS 2. díl strana 5. 

Písemně vypracujete cvičení v PS 2. díl (jak vypracovat, jsme si vysvětlili): 

o str. 3 celá;  

o str. 4 celá;  

o str. 5 celá. 

 

On-line hodiny: 

12. 1. 2021 zkontrolujeme cvičení, která jste měli za domácí cvičení; zopakujeme 

si, co už víme o rozvíjejících větných členech – učebnice strana 59, cvičení v PS 

na straně 6, 7). Kromě pracovních sešitů (2. díl) mějte připravené i učebnice. 

15. 1. 2021 si projdeme některá cvičení na rozvíjející větné členy a dále si 

probereme/zopakujeme druhy přívlastku – tato látka je v učebnici na straně 63-64 
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a ve 2. díle pracovního sešitu na straně 8-9, tak si je prosím oboje připravte!!!! 

😊😊 

 

Pokud si děláte testy pro přijímací zkoušky a narazíte na nějaký problém, můžete 

se na on-line hodině zeptat. 

 

Odkazy na on-line cvičení z probírané látky: 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-obecne 

https://www.mojecestina.cz/vetne-cleny 

https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/skladba-vet-syntax/vetne-

cleny/ 

https://testi.cz/testy/cestina/vetne-cleny/ 
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