
2. A Český jazyk a literatura 

Kontakt: zportych@zahradnickaskola.cz 

Plán individuálního studia, pokyny k samostudiu a úkoly během přerušení 

řádné výuky od 16. do 27. 3. 2020. 

Mluvnice: S pomocí učebnice zopakovat přídavná jména(výklad str. 43; skloňování str. 153 a 

154). 

                     Do pracovního sešitu z části Tvarosloví vypracovat cvičení: 

                       5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 12.; 13.a; 16.; 17.; 18.; 19.; 20.;         

Sloh: Napsat slohovou práci v rozsahu maturitní práce (zhruba 250 slov) na jedno 

z následujících zadání, ta jsou převzata ze státní maturity jaro 2019. Dodržte prosím zásady 

psaní, především čas na vypracování. Pište rukou, pokud je to možné použijte záznamový 

arch ze stránek https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-

obdobi/cesky-jazyk-a-literatura/testy-a-zadani-cesky-jazyk.  Práci posílejte na kontaktní mail, 

ohodnotím ji a pošlu i připomínky. Bude-li výuka přerušena jen na čtrnáct dní, je možno práci 

odevzdat i první den obnoveného vyučování.   

1. Děsuplná noc 

VÝCHOZÍ TEXT 

Konečně jsem dostal od pana T. dopis. Mám se neprodleně připravit na cestu. Po setmění 

přijede kočár, který mě doveze na jeho hrad. Šel jsem se tedy rozloučit s hostinskou. Když 

zjistila, kam jedu, okamžitě zbledla. Třesoucím se hlasem mi popřála hodně štěstí a vtiskla mi 

do ruky jakýsi předmět. Prý je to amulet, který mě ochrání. Pověrčivost místních lidí je 

vskutku úsměvná. 

Úderem osmé na mě před hostincem opravdu čekal kočár. Prapodivný chlapík, celý                         

v černém, mi pokynul, ať nastoupím. Cesta vedla temným lesem. Ulevilo se mi, když jsme 

zastavili na nádvoří starého sídla. Vystoupil jsem a položil ruku na železné klepadlo ve tvaru 

vlčí hlavy. Než jsem stihl zaklepat, dveře se otevřely…                                         (CZVV)                                           

ZPRACOVÁNÍ: vypravování s hororovými prvky, jehož úvodem je výchozí text 

 

2. Fenomén fakenews 

VÝCHOZÍ TEXT 

„Evropská unie chce zakázat Ř!“  

Zpráva s tímto titulkem, která původně byla zveřejněna jen na recesistickém webu, vyvolala 

před několika lety značný rozruch. Psalo se v ní, že Evropská lingvistická rada spadající pod 

EU rozhodla o zrušení hlásky Ř. Eliminací problematických znaků a hlásek se prý zjednoduší 

komunikace v EU, tak to alespoň ve zprávě vysvětloval jakýsi jazykovědec František Měch. 

https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/cesky-jazyk-a-literatura/testy-a-zadani-cesky-jazyk
https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/cesky-jazyk-a-literatura/testy-a-zadani-cesky-jazyk


Žádná lingvistická rada ale neexistuje, stejně smyšlená je i postava citovaného jazykovědce. 

Satirickou zprávu ovšem převzala jako zaručeně pravdivou velká část českých médií, 

„rozhodnutí rady“ dokonce komentovali i někteří politici. 

Falešné zprávy jsou staré jako lidstvo samo, s rozvojem internetu a sociálních médií se však 

stávají zbraněmi hromadného ničení. Na co si má čtenář dávat pozor, aby rozlišil seriózní 

zprávy od fakenews neboli falešných zpráv? 

                                                         (Věda pro každého 1/2018, www.e-bezpeci.cz, upraveno) 

ZPRACOVÁNÍ: článek do společenského časopisu zabývající se fenoménem fakenews (funkce 

výchozího textu informativní) 

3. Zimní krajina 

VÝCHOZÍ TEXT 

Pokojně, nekonečně padá sníh na zmrzlý kraj. Je mi slavnostně i teskno zároveň, neboť se 

cítím osamělý v širé krajině. Země před mýma očima se zjednodušuje, sjednocuje a rozšiřuje, 

je srovnaná v bílých vlnách a nerozrytá zmatenými stopami života. Konečně prořídl a zastavil 

se tanec vloček. Váhavě bořím nohy do nedotknutelného sněhu a poznamenávám kraj 

dlouhým řádkem svých kroků… 

                                                                                                     (Karel Čapek, Šlépěj, upraveno) 

ZPRACOVÁNÍ: líčení zimní krajiny (funkce výchozího textu inspirativní) 

 

SPV – vzhledem k tomu, že jsme ukončili jeden celek a do dalšího je nutný teoretický úvod, 

nejsou zadávány úkoly. 


