
ČESKÝ JAZYK: 4. 5. – 7. 5. 

6. TŘÍDA 
Pokud budete potřebovat, můžete stále psát na mail MarcelaOravova@seznam.cz nebo využijte Skype 
live:.cid.abd1d966eaadabee: Po, ST, ČT od 16 do 18 hod. (po předchozí domluvě kdykoliv). 
 

Minulý týden nám odpadl sloh, tento týden proto nebude literatura (v pátek je Den vítězství). 

 

! ÚTERÝ 5. 5. 10:45 – 11:30 – SKYPE! 

! Budeme procvičovat přívlastek shodný i neshodný a předmět! 
! Připojte se! 

 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 117, cv. 1:  

 CVIČENÍ Č. 2: Rozvíjejte podstatná jména vhodnými přívlastky (shodnými i neshodnými): 

o vše zkontrolovat (použít jinak barevnou propisku), napsat počet chyb, chyby 
opravit a u CV. 1 ZDŮVODNIT– ŘEŠENÍ viz níže 

 
-NOVĚ: 
- tento týden si procvičíme přívlastek a naučíme se druhý rozvíjející větný člen – předmět. 
- následující cvičení opište nebo vytiskněte a vlepte do sešitu: 
 

CVIČENÍ Č. 1: Podtrhněte přívlastky, rozlište Pks a Pkn (podle vzoru):  

- zájemci o malou „1“ mohou cvičení poslat do soboty 9. 5. 
 

1. Malá(Pks) myška běžela kolem spícího (Pks) lva a probudila ho ze sladkého (Pks) snu.  

 

2. Rozzlobený lev chňapl po šedé myšce a šup s ní do velké tlamy. 3. „Nech mě, odvděčím se ti.“ 

„Že myš prokáže lvovi nějakou službu!“ 4. Zanedlouho lev padl do nastražené pasti, chytil se do 

pevné sítě domorodců. 5. Tu zaslechl slabý hlásek myšky: „Potřebujete moji pomoc, pane?“ 

6.  Vyčerpaný lev se ohlédl. 7. Droboučká myška měla silné zuby a přehryzala provazy sítě. 8. Nikdy 

předtím nebylo tak velké zvíře vděčné takovému drobkovi. 

(celkem přívlastků, počítáno i se vzorem: 19) 

 

 

 

 

- zápis do sešitu mluvnice (opsat nebo vytisknout a vlepit): 

 



Rozvíjející větné členy 
 

Předmět (Pt) 

- je větný člen, který závisí na slovese (číst časopis
Pt

) nebo na přídavném jméně (podobný 

setře
Pt

) 

 
– vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj přímo týká 

- ptáme se na něj pádovými otázkami (kromě 1. a 5. pádu) a řídícím členem 

- vyjádřen: 

 podstatným jménem: Eva čte knihu. (Koho, co čte?), 

 zájmenem: Tobě to rodiče neřekli. (Komu, čemu to neřekli?), 

 číslovkou: Bez jednoho se obejdeme. (Bez koho, čeho se obejdeme?), 

 infinitivem: Sestra umí zpívat. (Koho, co sestra umí?). 

 

 

 

CVIČENÍ Č. 2: učebnice str. 120, cv. 4. (opište do sešitu mluvnice podle vzoru):  

Byla vždycky chtivá peněz 
Pt2

. (– předmět ve 2. pádu) 

 

 

 

 

Sloh 
-minulou hodinu slohu jsme probírali pozvánku, níže máte řešení úkolu 
- následující cvičení opište nebo vytiskněte a vlepte do sešitu slohu 
 

CVIČENÍ Č. 1: Doplň do mezer vhodná slova a napiš, pro jaké akce byly pozvánky vytvořeny a zda 

se jedná o pozvánku osobní nebo veřejnou:1 

 

- zájemci o malou „1“ mohou cvičení poslat do soboty 9. 5. 
 
- zájemci o VELKOU „1“ vytvoří vlastní pozvánku na jakoukoliv akci; může být osobní i veřejná 
také do soboty 9. 5. 

                                                             
1 zdroj: Hravý sloh 6. Praha: TAKTIK, 2019 



ŘEŠENÍ 
 
CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 117, cv. 1: opsat do sešitu mluvnice 

Všechna děvčata i chlapci  se zúčastnili…  (TI chlapci - r. m. živ.). Knihy a sešity ležely …(„jiná 

kombinace“). … tužky i pero se rozkutálely … („jiná kombinace“). Bulharsko a Řecko uzavřely … 

(„jiná kombinace“). Brankář i celé mužstvo podali … (brankář – rod muž. živ.). Petr, Milena, 

Monika a Věra šli … (Petr – rod muž. živ.). Marek a Kamil mi nejvíce pomohli. … (r. m. živ.). … 

kuřata se zaběhla (r. stř., č. mn.). … voněly růže a hrachor („jiná kombinace“), ve vzduchu 

poletovala paví oka (r. stř., mn. č.). …okna i zrcadlo zářily čistotou („jiná kombinace“).  

 

 

 

CVIČENÍ Č. 2: Rozvíjejte podstatná jména vhodnými přívlastky (shodnými i neshodnými). 

Vyjádřete, jaký, jaká, jaké, jací jsou: 

 

Vzor: dům  _______pěkný dům (Pks), dům z cihel (Pkn)___________ 

 

1. ošetřovatel _____ zkušený ošetřovatel (Pks), ošetřovatel skotu (Pkn)______ 

2. zvířata ____ domácí zvířata (Pks), zvířata ze ZOO (Pkn) ______ 

3. ostrov _____ tajuplný ostrov (Pks), ostrov pokladů (Pkn) _____ 

4. jablko_____ žluté jablko (Pks), jablko ze stromu (Pkn) ______ 

5. kamarádi ____ moji kamarádi (Pks), kamarádi z ulice (Pkn) _____ 

6. dojem ______ dobrý dojem (Pks), dojem z filmu (Pkn) _____ 

7. povodeň _____ loňská povodeň (Pks), povodeň na Ostravsku (Pkn) ____ 

8. kniha ______ nejlepší kniha (Pks), kniha z knihovny (Pkn) ___ 

9. kožešina _____ umělá kožešina (Pks), kožešina z tygra (Pkn) ____ 

10. dítě _____ nezbedné dítě (Pks), dítě od sousedů (Pkn) _____ 

 
 
 
 
 
 
 



Sloh 
 

CVIČENÍ Č. 1: Přečti si pozorně pozvánku2: 

 

 

 

a) Napiš heslovitě odpovědi na otázky: 
 
Co? ________letní tábor Cesta kolem světa____________ 

Kdy? ________1. 7. – 14. 7. 2020_____ 

Kde? ______kemp Podskalí, Orlická přehrada______ 

Kdo akci pořádá? ____DDM Sluníčko, Hostomice_____ 

Cena? ___________3750 Kč_______ 

 

 O jaký druh pozvánky se jedná?  b) veřejná 

 

                                                             
2 zdroj: Hravý sloh 6. Praha: TAKTIK, 2019 


