
Český jazyk pro 9. třídu 

Týden od 2. 6. do 8. 6. 

Pro žáky s domácí výukou opět přikládám cvičný test, který žáci s prezenční výukou vypracují ve 

škole. 

týden 26. 5. – 1. 6. 

Pro žáky s domácí výukou opět přikládám cvičný test, který žáci s prezenční výukou vypracují ve 

škole. 

 

týden 19. – 25. 5. 

Pro žáky s domácí výukou opět přikládám cvičný test, který žáci s prezenční výukou vypracují ve 

škole. 

 

týden 11. – 18. 5.  

Od tohoto týdne se opět společně setkáváme ve škole. Zde se věnujeme přípravě na přijímací řízení 

na střední školy.  

Pro ty, kteří se prezenční výuky neúčastní, přikládám jeden cvičný test, který si doma vypracujte a své 

odpovědi odešlete tak, jak jste byli zvyklí.  

Ti, kteří prezenční výuku navštěvují, se tomuto testu věnují ve škole. 

 

týden 5. – 10. 5. 2020 

Milí deváťáci, po dvou měsících se zase můžete na dva dny vrátit do školy. V ČJ budeme společně 

procházet testy k přijímacím zkouškám.  

Někteří z vás se mnou po celou dobu této dálkové „výuky“ pilně spolupracují. Někteří tuto práci 

nejspíš nepovažují za důležitou. 

Tento týden bude tedy v něčem trochu odlišný – následující zadaná práce není povinná, abyste měli 

možnost dodělat vše, co vám chybí, a to mi poslat. 

V literatuře jsme se posunuli do období vyrovnávání se s následky války. Zajímavě je toto téma 

ztvárněno v románu Předčítač německého autora Bernharda Schlinka, který byl krátce po svém 

vydání také zfilmován. Tento film jsem vám nasdílela.  

Vaším dobrovolným úkolem bude, film zhlédnout a pokusit se napsat úvahu nad tím, jestli byla 

Hanna vinná nebo ne. (měla jinou možnost? byla zločinec? uvažujte nad tímto problémem 



s nadhledem, nikdy nevíte, do jaké situace se jednou dostanete vy sami) Film za zhlédnutí určitě stojí, 

nebo si přečtěte literární předlohu, kterou vám ale sdílet nemůžu, protože ji mám jen v NJ. 

 

28. 4. – 4. 5. 2020 

Jsme pořád u literatury 2. světové války. Jistě jste již alespoň v dějepise slyšeli o převýchově dětí 

zavlečených do Německa. Tento týden jsem vám tedy nasdílela další film – Kukačka v temném lese 

(autor scénáře je Vladimír Körner), kde se s tímto tématem setkáme.  

Ve filmu je často použita němčina, takže se nelekněte, věřím, že snadno pochopíte, o co se jedná. 

Po zhlédnutí odpovězte tedy na následující otázky. 

1- Podle čeho byla dívka vybrána k převýchově? Všimli jste si, co všechno u ní měřili? 

2- Jak probíhala výchova v ústavní péči? Jak se tomu dívka „bránila“? 

3- Jakým způsobem si děti vybírali adoptivní rodiče?  

4- Kolik za ni adoptivní otec zaplatil? 

5- Jak se dívka jmenuje a jak ji pojmenuje paní Kukuck? 

6- Kdo z adoptivních rodičů ji miloval a kdo ji neměl rád? 

7- Čím byl adoptivní otec? (povolání) 

8- Jak dívku přijali v německé škole spolužáci? 

9- Jak byli potrestáni? 

10- Jak se dívka po potrestání spolužáků cítí? 

11- Když se přiblížil závěr války, jak se zachoval adoptivní otec k dívce a k manželce? 

12- Za koho se „otec“ vydával? Kdo prozradil jeho pravou totožnost? Co se s ním stalo? 

13- Co si dívka vzala z věcí, které jí dal „otec“ na hlídání? A proč? 

14- S kým se dívka nakonec setkává? 

Vím, že většina z vás nerada píše sloh. Zkusím tedy, jak umíte vyhledávat informace na internetu. 

Vladimír Körner je autorem mnoha povídek a televizních scénářů. Vyhledejte si, ve kterém jeho 

dalším filmu se také objevilo téma převýchovy dospívající české dívky. Stručně napište obsah tohoto 

filmu (nekopírujte, pište vlastními slovy s použitím internetového zdroje). 

 

týden od 21. – 27. 4. 

Milí mladí pánové z deváté třídy, kde vás mám?  

Mluvnice – všem žákům jsem nasdílela naskenovaný pracovní list, který vypracujete. 

I tento týden můžete pracovat na literatuře a slohu z minulého týdne – atentát na R. Heydricha, film 

Vyšší princip, osobní dopis. 

Někteří se stále omlouváte, že jste nestihli nějaký zadaný úkol vypracovat. Neomlouvejte se, já 

VŠECHNY úkoly přijímám pořád!!! 

 



týden od 14. 4. do 20. 4. 

 

Literatura: 

Tento týden se budeme v literatuře věnovat atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda 

Heydricha. 

1. Najděte a napište si (z internetu, ..): kdy byl atentát spáchán; kdo jej spáchal; příklad toho, co 

po spáchání atentátu následovalo 

 

2. Zhlédněte film Vyšší princip (nasdíleno – literární předlohou byla stejnojmenná povídka Jana 

Drdy) a odpovězte na následující otázky: 

a) Kdy se děj filmu odehrává? 

b) Co toto období znamená pro studenty posledního ročníku místního gymnázia? 

c) Kdo je Vyšší princip? Proč mu tak říkají? 

d) Jak se jmenují 3 zadržení studenti? 

e) Proč byli tito studenti zadrženi? Co spáchali? 

f) Kdo je udal a proč. 

g) Kdo se těchto studentů zastává a snaží se jim pomoci? 

h) Co poznal jeden z hochů na dvoře těsně před popravou? 

i) Jak se k výkonu exekuce staví profesorský sbor? 

j) Jak se k výkonu exekuce staví Princip? 

Vzkaz pro opisovače z internetu – vyhledávat a číst na internetu umím taky, ale radši čtu vaše 

autorské věty než plagiáty!  

Sloh:  

Ptát se vás na vyšší principy mravní by bylo velmi zajímavé, co říkáte? Ale úvahu na toto téma si zatím 

odpustím (pokud by ovšem někdo z vás takovouto úvahu měl chuť jako bonus napsat, nebráním se jí 

a ráda si ji přečtu).  

Vaším úkolem bude napsat osobní dopis jedné z postav tohoto filmu. Kterou postavu si vyberete, ať 

už kladnou, či zápornou, nechám na vás. Oslovte danou postavu, napište jí, ptejte se na pocity, 

uvádějte své pocity. Nezapomeňte na základní náležitosti dopisu (datum a místo, oslovení, výraz 

úcty, zdvořilostní fráze, členění na odstavce, pravopis, podpis…). 

 

  



týden od 7. 4. do 13. 4. 

Všem věrným, kteří pořád statečně vypracovávají mé úkoly, děkuji. (i když tomu někteří možná 

nevěří, opravdu je mezi vámi hrstka odvážných, je jen škoda, že jich není víc) 

Tento týden se zaměříme na opakování pravopisu. Úkoly z literatury a slohu z minulého týdne jsou 

pořád platné. 

Vyberte v následujících větách vždy pravopisně správnou možnost a tu zakroužkujte:  

Petr si sjednal – zjednal pořádek. 

Táta ztloukl – stloukl budku pro špačka. 

Pěkně sis smazal – zmazal šaty. 

Strýc skosil – zkosil  trávu.  

Tvé písmo není zrovna nejůhlednější – nejúhlednější. 

Babička upekla štrúdl – štrůdl. 

Ragů – ragú je slovo nesklonné.  

Obdivujeme kamený – kamenný most. 

Babička má ráda měkký – měký chléb. 

V lese jsme našli houbu píchavku – pýchavku. 

Na řece se tvoří výr – vír. 

Viděl – vyděl číslo deset dvěma – dvěmi. 

Hodinky se zlatými – zlatýma ručičkama – ručičkami. 

Dítě tleskalo svýma – svými malýma – malými ručkami – ručkama. 

Piramidy – pyramidy nestojí jen v Egyptě. 

Bydlí v Ulici – ulici – U – u veselé – Veselé krávy – Krávy. 

Děti přiběhli – přiběhly bosy – bosi. 

Slepice a kuřata zobala – zobaly zrní.  

Psi a kočky se nesnášely – nesnášeli. 

Děti často zlobí – zlobý. 

Kola se točily – točila.  

Vyrazíme na několikadení – několikadenní tůru – túru. 

Koupím si nejemnější – nejjemější – nejjemnější hedvábí – hedvábý. 

Tamnější – tamější zvyky neznám. 

Bylo zde hodně objetí – obětí nehody, tak jsme to museli – musely celé obět – objet. 

Dostal jsi už pjetku – pětku s hvězdičkou – hvjezdičkou? 

Týden od 31. 3. do 6. 4. 



Tento týden se zase zaměříme na literaturu a sloh. (pokud nestihnete vypracovat, je samozřejmé, že 

na úkolu můžete pracovat i příští týden, kdy opět připravím procvičování mluvnice) 

Pomalu jsme se posunuli k období 2. světové války, kterému se nyní v několika týdnech budeme 

věnovat. Protože nemůžeme pracovat s čítankami, tak si na youtube najděte film Hodina tance a 

lásky (literární předlohu tohoto filmu napsal český spisovatel Pavel Kohout) 

Film zhlédněte a poté odpovězte na následující otázky: 

1. Kde se děj příběhu odehrává? 

2. V úvodu přijíždí Kristýna k rodičům – víte, proč?  

3. Čím je otec Kristýny? 

4. Kristýna miluje balet. Koho jí pošlou jako učitele? Kde učitele vzali? 

5. Proč trvá velitel na tom, aby byla židovka poslána zpět, když z transportu ji odepsali jako 

úbytek? 

6. Všimli jste si, že zde mají různé oblečení, dokonce i pro baletku? Jak je to možné? 

(vzpomeňte si na dějepisné znalosti) 

7. Kristýna chce poznat pevnost. Kdo jí dělá průvodce a co všechno jí ukazuje. Co vás 

překvapuje na tom, jak se Kristýna svého průvodce vyptává?  

8. Velitel je i tak dost zvláštní se svým dodržováním předpisů – popište nějakou další scénu, kdy 

trvá na přesném postupu podle předpisů.  

9. Proč nabídl Weissmüller veliteli, že se o židovku postará? Jak se o ni postaral? Co od ní za 

odměnu chtěl? 

 

Jednou z důležitých postav je Wolfgang Weissmüller. Co o něm víme? Napište charakteristiku této 

literární postavy.   

Pokuste se charakteristiku rozdělit do odstavců – 1. odstavec = úvod, 2.-4. odstavec = vlastní 

charakteristika, 5. odstavec = závěr – vlastní hodnocení postavy, názor na postavu.  

 

Celou práci odešlete jako vždy na husakovam@zsliten.cz 

 

týden od 23. – 30. 3. 2020 

Protože jsem vás minulý týden zahrnula literárními a slohovými úkoly, tento týden se omezím pouze 

na mluvnickou část, abyste měli dostatek času s vypracováním. 

 

Práce s textem: 

Slunce je hvjezda která se dělý o vesmír s bilioni dalších hvězd. Je tak veliká že bi se do ni vešlo více nez 

milión takových Zemí. Připadá nám vjetší jelikož je k Zemi nejblíže. Když Slunce vychází nebo zapadá 

zdá se nám že se pohybuje. Všichni výme že se střídá den a noc. Kde je strana země obrácená k Slunci 

je den. Protože se Země točí nastává noc. Vše je zařízeno tak abi se lidem spokojeně žylo. I přes dobře 

fungující systém může člověk lecos pokazit. 

 



Určitě se vám text nelíbí, protože vidíte všechny pravopisné chyby a chybějící čárky. Text tedy 

přepište správně. Pište věty vždy s vynecháním 1 řádku! 

Poté ve všech souvětích určete druhy VV. Máte na to vždy místo ve vynechaném řádku.  

Určitě jste našli VV příslovečné příčinné. Změňte tedy tato souvětí tak, aby byla tvořena dvěma 

větami hlavními v poměru příčinném. Poté si s těmito větami pohrajte ještě jednou a změňte je tak, 

aby byl poměr mezi větami důsledkový.  

Najděte v textu několikanásobný podmět a určete, v jakém poměru je.  

Zopakujte si číslovky, vyhledejte v textu 1, určete její druh a utvořte od ní i všechny ostatní druhy. 

(např. pět, pátý, patery, pětkrát/pětinásobný) 

Nedávno jsme si také připomínali spodobu znělosti a ztrátu znělosti na konci slova – vyhledejte tedy 

takovéto příklady v textu a slova zapište foneticky (do hranatých závorek). 

 

Vypracované úkoly opět odešlete e-mailem. Preferuji školní adresu 

husakovam@zsliten.cz 

  



Domácí úkol – týden od 16. do 20. 3. 2020 

 

Karel Čapek 

1. Životopis (narození, úmrtí, rodina, povolání, …) VŠE STRUČNĚ ZAPSAT (VÝPISKY) 

2. Dílo (rozdělit jeho tvorbu, uvést příklady děl,…) STRUČNĚ A PŘEHLEDNĚ (VÝPISKY) 

3. R. U. R. – vlastními slovy napsat rozbor tohoto díla – drama, jednání, hlavní postavy, místo, 

čas, děj, … 

4. Úvaha – vlastní názor na drama R. U. R. – problematika robotů a lidí, svět s roboty, zánik 

civilizace … 

5. Vyhledat 1 jinou prózu, drama, film, kde je stejný námět (roboti, umělá inteligence) a 

porovnat tato 2 díla 

 

 

 

Zpracování – textový dokument, velikost písma 12, řádkování 1,5; okraje 2,5 cm, rozsah 3 

strany 

Nezapomeňte citovat zdroje, ze kterých jste čerpali informace (doufám, že nemáte zapotřebí 

vše opsat z internetu) 

 

Celou práci odeslat e-mailem. 

 

 

 

Domácí úkol do pátku 13. 3. 2020 

 
- učebnice str. 53 – 54 

 

 

 

 


