
Úkoly pro jednotlivé třídy z předmětu ČjL 

 

ME4  

1. Zpracovat text se dvěma články odborného stylu (text byl rozdán ve škole):  

a) Vyhledejte odborné názvy  

b) vyhledejte ověřená fakta (číselné údaje, procenta, data, vzorce)  

c) vyhledejte alespoň dvě složitá souvětí s vysvětlující funkcí 

 

2. podle seznamu četby zpracujte další tři autory na základě principů metody interpretace:  

a) zařadit autora a dílo do kontextu doby  

b) uvést klíčová fakta z autorova života  

c) styl - jeho charakteristika 

 

3. Zpracujte dějovou osnovu tří stěžejních děl těchto autorů 

 

ME3 

1. Vyhledejte na internetu alespoň dva články odborného stylu a určete: 

a) odborné termíny 

b) ověřená fakta: číselné údaje, procenta, data, vzorce 

c) najděte alespoň dvě složitá souvětí s vysvětlující funkcí 

 

2. Podle seznamu četby zpracujte tři autory na základě principů metody interpretace. 

a) zařadit autora a dílo do kontextu doby  



b) uvést klíčová fakta z autorova života  

c) styl - jeho charakteristika 

 

3. Zpracujte dějovou osnovu tří stěžejních děl těchto autorů 

 

AZ3B + A3A 

1. Vyhledejte na internetu alespoň dva články odborného stylu a určete: 

a) odborné termíny 

b) ověřená fakta: číselné údaje, procenta, data, vzorce 

c) najděte alespoň dvě složitá souvětí s vysvětlující funkcí 

 

2. Vyhledejte v novinách jeden článek publicistického stylu a najděte typické novinářské obraty 

(fráze). 

 

3. U následující věty rozeberte její větné členy a zanamenejte rámečkovou metodou:  

Všichni naši přední umělci vystoupili v tomto oblíbeném soutěžním pořadu s charitativním 

záměrem.  

Úkoly:  

a) určete ve větě slovní druhy  

b) vyhledejte přídavná jména a určete vzor  

c) vyhledejte zájmena a určete jejich druh  

 

AZ2A + AZ2B 

1. Rozbor věty: 

Studenti a žáci všech škol v České republice zůstali v karanténě podle nařízení vlády. 



Úkoly:  

a) určete jednotlivé větné členy 

b) vyhledejte podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie 

c) vyhledejte základní skladebnou dvojici 

 

2. Vyhledejte v novinách libovolný článek a najděte v něm typické novinářské obraty (fráze). 

 

A1B 

1. Do sešitu napsat koncept slohové práce s tématem popis místa které mám rád (rozsah dvě 

stránky v malém linkovaném sešitě). 

 

2. U následující věty rozeberte větné členy rámečkovou metodou: 

Studenti a žáci všech škol v České republice zůstali v karanténě podle nařízení vlády. 

Úkoly:  

a) určete jednotlivé větné členy 

b) vyhledejte podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie 

c) vyhledejte základní skladebnou dvojici 

 

3. Vymyslete a zapište tři souvětí podřadná a tři souvětí souřadná. 

 

Úkoly pro jednotlivé třídy z předmětu ON 

A1A, A1B, ME1, A2A, AZ2B, A3A, ME4 

Dokončete práci na již zadaných referátech podle tematických okruhů zaznamenaných v sešitě. 

 


