
Moji milí žáci,  

vzhledem k tomu, že nám koronavirus uzavřel školu zřejmě na delší dobu, je potřeba věnovat 

se k vaší jistě nemalé radosti samostudiu a opakování, abychom měli po návratu do školy zahřáty 

mozkové závity  na provozní teplotu a letošní školní rok navzdory virům úspěšně dokončili  

Budu vám tedy zasílat na e-mailové adresy vašich rodičů průběžně zadání domácích úkolů, 

které budete plnit. Pokud byste čemukoliv nerozuměli a nenašli radu jinde, klidně mi napište na e-

mail: jindra.loukova@vdffree.cz 

A.  Průběžně si prosím plňte testy k přijímacím zkouškám – viz odkaz: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-

literatura 

Pro ty, kteří půjdou k přijímacím zkouškám, je to dobrá forma přípravy, a pro ty, co přijímací 

testy dělat nebudou, je to opakování.  

Doporučený postup práce:  

1. Zvolený test si nejprve vyplň bez jakékoliv pomoci tak, jako bys byl(a) na přijímacích 

zkouškách. 

2. Podle řešení si zjisti správnost svých odpovědí. 

3. Tam, kde jsi odpověděl(a) nesprávně, se pokus zjistit, kde a proč jsi udělal(a) chybu 

(učebnice, sešity, internetové příručky, spolužáci…). 

4. V případě, že jsi chyboval(a) a nemůžeš přijít na důvod správného řešení, můžeš mě 

kontaktovat s dotazem na e-mailové adrese (prosím uveď o jaký test a jakou otázku jde) – 

pokusím se ti co nejdříve odpovědět. 

5. Zapiš si, které testy jsi udělal(a) a s jakým počátečním výsledkem (počet dosažených 

bodů). Uveď si též celkový čas, který jsi na vyřešení testu potřeboval(a). 

6. K testů se můžeš po pár dnech vrátit, zkusit si jej udělat znovu a poznamenat si nový 

výsledek. 

 

B. Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu  – viz. znovu a pro jistotu pro všechny 

poslední 2 strany s požadavky a seznamem četby 

Čtenářský list (= zápis z četby) mi můžeš kdykoliv průběžně zaslat e-mailem – prosím 

uveď pořádně své jméno a třídu 

 

C. Učebnice str. 62 – zkontrolovat si, zda mám ve ŠS výpisky „Doplněk“ (opsat nadpis a 1.řádek) 

D. Učebnice str. 62 /17  - vypište si do ŠS pouze věty s doplňkem - kontrola ve škole  

E. Učebnice str. 63, 66-67, 69 – pročíst si a udělat si krátké výpisky z teorie (pokud máš 

prokazatelně k dispozici vytvořenou tabulku z minulého roku, nemusíš výpisky dělat).  

F. Čítanka str.224  - přečíst ve slovníčku pojem Surrealismus + do sešitu výpisky: 

SURREALISMUS  („nadrealismus“) 

= evropský avantgardní umělecký (literatura, výtv.um) směr  

- Vznik: Francie 20. léta 20. století  - reakcí na hrůzy 1. světové války  

- 1924 – Surrealistický manifest – formuloval André Breton 
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- usiluje o osvobození mysli 

- zdůrazňuje podvědomí 

- cíl: záznam stavu duše z rozumem nekontrolovaného proudu asociací 

- snaží se o zachycení snů, představ, pocitů, myšlenek = „čirý psychický automatismus“ 

- zkoumali své nitro sny i pomocí drog, hypnózy… 

- Surrealistická skupina v Československu:  Vítězslav Nezval, Karel Teige + výtvarníci ( 

Toyen, Štýrský) 

 

G. Lze zhlédnout dokumenty, prezentace:  

https://www.youtube.com/watch?v=6YK_UmRV8_E 

https://www.youtube.com/watch?v=lHvrjUjHxB4 

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

 

H. Čítanka str. 101-102 – přečíst povídku -  Karel Čapek: „Básník“ 

 

I. Dobrovolně si můžete přečíst i další texty až do str. 106  

 

 

 

Slibuji, že v pátek třináctého vám žádné další úkoly nezašlu  

S pozdravem a přáním, ať jste nadále zdraví jako řípy 

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 
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MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA PRO 9. ROČNÍK 

1. Z nabídky knih si vyber a přečti libovolné 3 knihy 

William Shakespeare – výběr z her: Romeo a Julie, Hamlet, Sen noci svatojánské 

Vladimír Hulpach: Příběhy ze Shakespeara (prozaické převyprávění her), Příběhy Kruhového stolu 

Vrchlická: Z oříšku královny Mab 

M. de Cervantes Saavedra: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (převyprávěl Jar. John) 

Jean-Baptiste Poquelin Moliere: Zdravý nemocný, Lakomec (komedie) 

Mika Waltari: Egypťan Sinuhet (historický román ze starého Egypta) 

Jan Neruda - Povídky malostranské 

Vítězslav Nezval – Abeceda 

Guillaume Apollinaire- Kaligramy 

Karel Havlíček Borovský: Epigramy, Tyrolské elegie, Král Lávra (satira) 

Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid, či jiný román 

Romain Rolland: Petr a Lucie 

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 

Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou  

Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky, Slavnosti sněženek (povídky) 

Deník Anny Frankové 

Josef Škvorecký: Prima sezóna, Tankový prapor 

Z. Svěrák: Povídky, Po strništi bos (humor. lit.) 

Ota Pavel - Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby (vzpomínkový povídkový soubor) 

Karel Poláček: Bylo nás pět 

Karel Čapek: Válka s mloky (protiválečný román), Povídky z jedné/druhé kapsy,  

Radek John: Memento (román o drogově závislém) 

Christiane F.: My děti ze stanice ZOO (román o drogově závislém) 

Pavel Kohout: Katyně (černý román) 

Zdeněk Jirotka: Saturnin 

Michal Viewegh: Báječná léta pod psa 

Z. Svěrák: Povídky (humoristická literatura), Po strništi bos  

Zdeněk Šmíd: Proč bychom se netopili (…nepotili a jiná volná pokračování, humoristická literatura) 

Irena Dousková: Hrdý Budžes (humoristický román i div. hra o době komunistické totality) 

Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce (humor. próza) 

Leo Rosten: Pan Kaplan má třídu rád (humoristický román s jazykovými hříčkami) 

Jostein Gaarder: Sofiin svět (dějiny filozofie v románu) 

Forrest Carter: Škola Malého stromu 

George Orwell: Farma zvířat 

Jerome David Salinger: Kdo chytá v žitě 

Lois Lowryová: Dárce (sci-fi k zamyšlení) 

 

2. Zápis z návštěvy libovolného divadelního představení (může jít o školní představení) 

3. Zápis z 1 libovolné beletristické knihy 

Termíny odevzdání: 

1. nejpozději do pátku 20. 12. 2019 aspoň 1 čtenářský list 

2. nejpozději do pátku 7. 2. 2020  aspoň 2. čtenářský list 

3. nejpozději do pátku 20. 3. 2020  aspoň 3. čtenářský list 

4. nejpozději do pátku 1. 5. 2020  aspoň 4. čtenářský list 

5. nejpozději do pátku 12. 6. 2020                      5. čtenářský list 
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Po přečtení knihy vypracuj zápis A4 (ručně nebo na počítači) podle následující osnovy.  
A) Základní údaje o knize  a) Autor: 

b) Název knihy: 
c) Ilustrátor nebo fotograf:  
d) Vydavatelství, rok vydání:  

B) Hodnocení knihy – odpověz aspoň na 4 inspirační otázky z každé oblasti 
 
INSPIRAČNÍ OTÁZKY K HODNOCENÍ KNIHY  
 

a/ týkající se postav  
1. Jak se v průběhu knihy měnily (vyvíjely) jednotlivé postavy? Jak se měnila jejich povaha, chování, pohled na svět?  
     Proč se měnily? Jací lidé nebo události měly na změnu vliv?  
2. Jak se vývoj některých postav odrazil na změnách jiných postav?  
3. Co bych udělal/a jinak, kdybych byl/a v kůži některé z postav?  
4. Zachoval/a bych se stejně jako hlavní hrdina při řešení některého problému?  
5. Mohu se s touto postavou ztotožnit? Připomíná mi některá z postav lidi, které znám? Čím?  
6. Co jsem se naučil/a z toho, jak postavy v této knize jednají a jak myslí? 
7. Chovaly se postavy věrohodně? Proč ano, proč ne?  
8. Chtěl bych si přečíst další knihu se stejnými hrdiny? Proč ano, proč ne?  
9. Kterou postavu nesnáším a proč? Kterou postavu mám naopak nejradši? Jaký je to člověk a proč právě on se mi    
     tak líbí, proč ho mám rád/a, proč a čím je mi sympatický?  
 
b/ týkající se prostředí  
1. V jakém prostředí se kniha převážně odehrává? Jaká další prostředí jsou pro postavy a děj důležitá? Ve které zemi,  
     oblasti, místě… se asi kniha odehrává. Z čeho se to dá poznat?  
2. Které detaily jsou charakteristické pro prostředí? Jaké předměty, smyslové vjemy (pachy, vůně, zvuky, barvy…),  
    živly (voda, vítr, oheň…) se v knize často objevují?  
3. Jaký význam mělo prostředí pro příběh? Bylo něčím zvláštní? Čím se odlišovalo od jiných knih?  
4. V jaké scéně nebo části knihy sehrává prostředí velmi důležitou úlohu? Popiš ji.  
5. Připomnělo mi prostředí v knize něco z mého okolí? Byl/a jsem už na podobném místě?  
6. Odehrálo se v mém životě něco v podobném prostředí? Vyvolalo prostředí v knize nějakou moji vzpomínku? 
 
c/ týkající se jazyka a problémů  
1. Jaká zvláštní nebo nezvyklá slova autor používá? Proč je použil?  
2. Mluví nějaká postava nebo postavy jinak než ostatní? Čím se jazykově odlišuje? Proč tak mluví?  
3. Opakuje autor některé výrazy, věty nebo výroky některých postav? Používá napínavé věty, vtipné výroky? Napiš  
     větu, která ti připadala dokonalá, skvěle propracovaná. Ovlivnil výběr slov a ostatních jazykových prostředků    
     působivost příběhu?  
4. Jaký hlavní problém nebo konflikt kniha nastoluje? Jak se v průběhu děje řeší?  
5. Co nebo kdo komplikuje problém? Co nebo kdo ho pomáhá vyřešit?  
6. Jaké další zajímavé problémy nebo konflikty autor vymyslel?  
7. Byl/a jsem už někdy v podobné situaci? Řešil/a jsem podobný/é/ problém/y/ nebo konflikty?  
8. Zajímalo mě, jak to dopadne? Proč? Co udělal autor pro to, aby mě to zaujalo?  
9. Jak docílil autor toho, že jsem během četby neztratil/a zájem o knihu? 
 
d/ týkající se zkušeností  
1. Co řekl autor touto knihou o světě, o lidech, o životě? Co chtěl sdělit čtenářům?  
2. Co z toho má smysl právě pro mě? 
3. Co jsem od knihy očekával/a? Splnila se má očekávání? Proč ano, proč ne?  
4. Jaké nové názory mám teď, když jsem knihu přečetl/a? Co nového nyní vím?  
5. Dají se v knize najít i názory samotného autora? Mohu uvést příklad? Souhlasil jsem s jeho názory? 
6. Kdybych psal/a tuto knihu já, co bych chtěl/a sdělit čtenářům? Co bych do knihy přidal/a?  
7. V jakém smyslu je ze mě po přečtení této knihy lepší čtenář? Co lépe chápu nebo zvládám?  
8. V čem spočívá největší síla /účinek/ knihy? Čím se odlišuje od jiných knih, které jsem četl/a? 

 

 


