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- stále platí, že kdybyste něčemu nerozuměli, můžete mě kontaktovat na i.kepesova@gmail.com 
nebo tel.čísle 724096139 (i whatsup). 

 - úkoly k přijímacímu řízení jsou trvalé, stejně tak opakování pravopisu pro všechny na: 
https://www.onlinecviceni.cz https://www.skolasnadhledem.cz https://www.umimecesky.cz 
https://scio.cz/ https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni 

- ti, kteří se připravují na přijímací řízení mají možnost v úterý a ve čtvrtek odpoledne sledovat pořady 
k českému jazyku a matematice na čt2 

- nebo videa na youtube např. https://www.youtube.com/watch?v=NyNRCneGAfg  (přijímačky na SŠ 
z čj) – pokud přijdete na nějaké dobré zdroje, jak se ještě připravovat, podělte se se spolužáky např. 
na messengeru. Pokud máte už všechny testy 2020 hotové, zkuste si udělat znovu nějaký starší a 
pokuste se v něm získat více bodů. Můžete se také inspirovat odkazy, které zadává paní učitelka v 9B, 
ale předpokládám, že tato všechna různá cvičení si průběžně zkoušíte. 

- úkoly budou jen na 4 dny, v pátek máte svátek, tak si trošku odpočiňte… 

 

Řešení z minula (SLOH) 

 

 

MLUVNICE 

Do sešitu zápis (buď opsat nebo vytisknout a nalepit): 

SLOVANSKÉ JAZYKY 

Západoslovanské (čeština, slovenština, polština, …) 

Východoslovanské (ruština, běloruština, ukrajinština) 

Jihoslovanské (slovinština, chorvatština, bulharština….staroslověnština) 

Staroslověnský jazyk: nejstarší doložený spisovný slovanský jazyk 



106/1a) b) zkuste si jazykovědce chronologicky seřadit a tipnout století (odpověď můžete hledat na 
internetu, nebo počkat na příští týden na řešení ode mě   stejně tak zkuste odhadnout, který z nich 
napsal první a druhý text 

107/4 zkuste opět otipovat a přiřadit – příští týden se dozvíte, jestli jste byli úspěšní  

 

SLOH 

str. 148/4, 5 (zkuste si, řešení opět příští týden) 

LITERATURA 

Zápis do literárního sešitu (vytiskni nebo nalep si): 

SVĚTOVÁ LITERATURA PO ROCE 1945 

Obavy o osud lidské společnosti 

- reakce na válku i na období tzv. studené války, obava z jaderné války, totality 
- dystopie (antiutopie) utopie = představa ideálního světa, dystopie = myšlenka 

fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem, má zásadní 
nedostatky (totalitní forma vlády, omezování osobní svobody) vzniklé 
přehnáním jednoho nebo více ideologických principů. Občané antiutopického 
světa jsou obvykle neskrývaně utlačováni politickým systémem. 

Wiliam Golding: Pán much  

na str. 125 přečíst ukázku, možné doplnit o: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1n_much 

existuje i film z roku 1990, ale našla jsem jej jen v angličtině. Ale může to být výzva… 
https://www.youtube.com/watch?v=UjApB6IiQKE&t=3907s když si zadáte Lord of flies na youtube, 
jsou tam i zkrácené vcelku povedené animace (také v aj) 

http://www.ctenipodlavici.cz/top-5-dystopicka-dila-ktera-vas-donuti-premyslet/ aneb dystopická 
literatura youngadult je stále na vzestupu ať už v podobě knih, seriálů či filmů 

 

 

 


