
9. B - Český jazyk – procvičování učiva skladby; publicistické útvary;  

česká literatura 70. a 80. let 
 

zadáno 20. 4. 2021; termín odevzdání 27. 4. 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 na stránkách školy budou/jsou!!😊😊 

V úterý 20. 4. 2021 ve 12.00 a v pátek 23.4. budeme pokračovat v on-line výuce. A znovu připomínám, že 

účast na on-line výuce není dobrovolná, ale povinná. Mějte prosím vždy připravený pracovní sešit a učebnici!!! 

Děkuji všem, kteří vždy předem svoji neúčast omluví. 😊😊😊 

 

Pro ty z Vás, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka, je navíc určena on-line hodina 

vždy ve středu v 8.00 – tento týden 21. 4. 2021. Budeme pokračovat testem (2019), který jsem vám poslala a 

který jsme minule začali. 

 

Literatura – česká literatura 70. a 80. let 

V české literatuře 70. a 80. let (období, pro které se používá označení normalizace) zůstaneme i nadále. 

Tentokrát se seznámíte s ukázkou z díla Oty Pavla. 

Pracovní sešit 9. roč.:  

o str. 56 – Ota Pavel – Smrt krásných srnců. 

Smrt krásných srnců – vzpomínková próza, vzpomínky na dětství a především na život autorova otce Lea, 
svérázného židovského obchodníka. Kniha byla zfilmována. 

https://www.dailymotion.com/video/x3o2b2y 

 

 

Mluvnice – procvičování učiva skladby 

On-line hodiny v minulém týdnu: 

- dokončení cvičení na straně 48 v PS – rozbor souvětí, čárky v souvětí a grafy těchto souvětí; 

- opakování na straně 54 v PS. 

 

On-line hodiny v tomto týdnu:  

- opakování na straně 54, 55. 

 

Písemně vypracujete cvičení v PS 2. díle: 

o str. 55 cvičení 5; 

o str. 56 cvičení 6, 7, 8. 

 

 

mailto:hejdukova.martina@zsbuttulova.cz.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt_kr%C3%A1sn%C3%BDch_srnc%C5%AF_(kniha)
https://www.dailymotion.com/video/x3o2b2y


Sloh – publicistické útvary 

U publicistických útvarů zůstaneme i nadále. Na straně 129 v učebnici si pečlivě prostudujete tabulku 

Komentář a uděláte si výpisky.  

Ještě jsem pro vás našla podrobnější charakteristiku, znaky: 

- autor vyjadřuje svůj názor, zaujímá stanovisko k nějakému problému v přítomnosti nebo minulosti 

- typické znaky - osobní styl, argumenty, styl je pestrý, citově zabarvený, má subjektivní ráz, najdeme zde působivé jazykové 
prostředky a citově zabarvené výrazy – často hanlivé, ironie, různá frazeologie (ustálené obraty), obrazná vyjadřování, 
metafory, nakupení synonym, slova z obecné češtiny, řečnické otázky, věty tázací, zvolací, rozkazovací 

 

Písemně do slohových sešitů vypracujete z učebnice: 

o strana 129/130 cvičení 11 celé - přečtete si nejprve texty; vyberte si jednu ze zpráv, zjistěte si více 

informací k dané problematice a pokuste se sami napsat krátký komentář. Úkol to není jednoduchý, ale 

doufám, že alespoň jedno téma vás osloví. Pak to určitě půjde snáz. Nezapomeňte, že komentář 

obsahuje i osobní hodnocení a zdůvodněné závěry. Doporučuji, abyste potřebná fakta čerpali z více 

různých zdrojů. 

 

Odkazy na on-line cvičení z probírané látky: 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-rozbory-vet-stavba-slov 

https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/ 

 

https://www.icestina.cz/vyznamove-pomery-mezi-vetami-hlavnimi/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/852 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-carky-v-souveti-souradnem 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%

20jazyk&search1=02.+Skladba+v%C4%9Bt#selid 

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/souveti-souradne 
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