
Drazí deváťáci,  

doufám, že si kromě poctivého plnění úkolů stíháte odpočinout, proběhnout se venku na čerstvém vzduchu 

(dokud to ještě půjde), posilovat imunitu a pomáhat doma (pra)rodičům.  Prostě to s tím učením nepřehánějte!  

Protože jsem vám minulý týden poslala práce dost, tentokrát budu stručnější.  Opět připomínám, že 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 

B. Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu   
 

C. LITERATURA  

a) Do sešitu L nadepsat nové téma „NEKLIDNÉ 20. STOLETÍ“ 

b) Čítanka str. 108-109 – přečíst úryvek z románu Na západní frontě klid od E. M. Remarqua 

c) Do sešitu L  výpisky: 
 

Erich  Maria Remarque 

(1898 – 1970) 

- německý prozaik 

- antimilitarista 

- antifašista 

Na západní frontě klid – generační román – světový ohlas 

- „pokus podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou – i když unikla jejím granátům“ 
 

d) Pokud by někdo chtěl, může se podívat na podobiznu, případně dočíst se další informace: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Erich_Maria_Remarque 

e) Pokud by měl někdo zájem, zde odkaz na stejnojmenný film: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yb7d_yA3SAk 
 

D. MLUVNICE 

a) Vyplň pracovní list zaslaný též v příloze a v průběhu týdne mi jej odešli ke kontrole zpět.  
 

b) Učebnice str. 81/9 – přepiš cvičení bez pravopisných chyb, nafot jej a pošli v průběhu týdne jako přílohu 

ke kontrole.  
 

PROSÍM, KDYKLIV MI BUDETE NĚCO POSÍLAT, JE POTŘEBA UVÉST JMÉNO – chodí mi nyní hodně e-

mailové pošty, ve které se potřebuji orientovat – děkuji!  
 

c) DOBROVOLNÉ on-line procvičování i s kontrolou: 

o Prosím, na těchto stránkách https://www.umimecesky.cz/   si lze ledacos procvičit i s tím, že máš zpětnou 

vazbu – najdi si češtinu pro 9.ročník  

o Klikni na odkaz níže a vlož do košíku – získáš tak zdarma testy k procvičování češtiny přímo pro 9. třídu.  

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp 

o Procvičovat zdarma můžeš též na: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php 

o https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/399-9-rocnik?scroll=487 
 

E. SLOH 
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a) V krátké úvaze (min. 20 vět) zapřemýšlej nad tím, zda a jak se změnil/mění tvůj každodenní život v současné 

době, co špatného, či naopak dobrého tobě, či nám přináší, nebo může přinést současná tíživá situace 

vyvolaná šířením koronaviru.  Úvahu mi zašli e-mailem nejpozději do pondělí23. 3.  

b) Učebnice str. 122-123  - pročíst si ukázku i výklad o proslovu + krátké výpisky do školního sešitu ze str.123 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

 Kdo by měl chut, muže si dobrovolně zkusit zahrát hru, která tě učí finanční gramotnosti: 

www.tajuplnacesta.cz    POZOR, LZE VYHRÁT PĚKNÉ CENY!  

 Opakování témat a pojmů prostřednictvím www.skolasnadhledem.cz – i s řešením 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/2298-obcanska-vychova/399-9-rocnik?scroll=87 

 

 

Držím palce, ať se vám pokud možno daří a jste nadále všichni zdraví  

 

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 

P.S. Omlouvám se, ale můj stařičký počítač občas odmítá napsat některé písmenko. Takže pokud najdete 

chyby, má je na svědomí  - většinou - on  
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