
ČESKÝ JAZYK: 18. 5. – 22. 5. 

6. TŘÍDA 
Pokud budete potřebovat, můžete stále psát na mail MarcelaOravova@seznam.cz nebo využijte Skype 
live:.cid.abd1d966eaadabee: PO od 9 do 11, ČT od 16 do 18 hod. (po předchozí domluvě kdykoliv). 

! ÚTERÝ 19. 5. 10:45 – 11:30 – SKYPE! 

! Budeme procvičovat příslovečné určení místa a času a pravopis zdvojených souhlásek, 

připojte se ! 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 CVIČENÍ Č. 1, CVIČENÍ Č. 2: 

o vše zkontrolovat (použít jinak barevnou propisku), napsat počet chyb, chyby 
opravit – ŘEŠENÍ viz níže 

 
 
-NOVĚ: DOBROVOLNÉ - CVIČENÍ Č. 1: přívlastek a předmět 
- jděte na https://www.onlinecviceni.cz/: vyberte: 2. stupeň, Český jazyk, Filtrovat cvičení: 

7.  ročník, Kapitola– 04: Skladba vět, 06 – Předmět – pády, 08 – Přívlastek - druhy 

 pokud budete mít 0-1 chybu, vyfoťte to (nebo celé cvičení okopírujte a  vložte do 

Wordu) a pošlete mi to na malou „1“ do soboty 23. 5. 

 
- můžete si pročíst poučky z učebnice (str. 120 – 124) nebo zhlédněte prezentaci: 
https://slideplayer.cz/slide/2796105/ (Pozor, obsahuje všechny druhy příslovečného určení, my se 
budeme letos učit pouze první tři: místa, času a způsobu.) 
- zápis (opsat nebo vytisknout a vlepit):  

 

Rozvíjející větné členy 
Příslovečné určení (Pu) 

- je větný člen, který blíže určuje okolnosti dějů 
- nejčastěji závisí na slovese (méně často na přídavném jméně a příslovci) 
- ptáme se na něj: Kde? Kdy? Jak? Odkud? Proč? … 
- vyjádřen: 

 příslovcem: Půjdu tam večer. Mluv nahlas. 

 podstatným jménem (s předložkou nebo bez ní nebo uvozené spojkou 

jako): Utíká do lesa. Utíká jako jelen. 

 zájmenem: Utíká ke mně. Stojí vedle mě. 

 infinitivem slovesa: Spěchal otevřít. Běž se do koupelny umýt. 

– rozlišujeme: 

 místa (Pum): Žije v Rakousku. (Kde žije? V Rakousku.) 

 času (Puč): Přijde zítra. (Kdy přijde? Zítra.) 

 způsobu (Puz): Jana krásně zpívá. (Jak zpívá? Krásně.) 

může být vyjádřeno i přirovnáním: Zpívá jako slavík. 

(Jak zpívá? Jako  slavík.) 

 

https://www.onlinecviceni.cz/
https://slideplayer.cz/slide/2796105/


CVIČENÍ Č. 2: učebnice str. 122, cv. 1a) – opište do sešitu mluvnice podle vzoru; hledáme pouze 
příslovečná určení místa, slovní druhy neurčujeme: 

Pohladil jsem psa za ušima (Pum). Proč jste sem (Pum) přijel? …. 

 

CVIČENÍ Č. 3: učebnice str. 123, cv. 3a) – opište do sešitu mluvnice podle vzoru; hledáme pouze 
příslovečná určení času, slovní druhy neurčujeme: 

Představení trvalo dlouho (Puč). Za chvíli (Puč) jsem našla v mlází několik kozáků. … 

 

 

 

ŘEŠENÍ z minulého týdne 
 
CVIČENÍ Č. 1: Vyhledejte předměty. Barevně rozlište, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny – 
podle vzoru:  

Čert Mates se ze začátku snažil tu a tam trucovat 
Pt infinitiv - sloveso

. Přehazoval bábě
 Pt3- 

podstatné jméno
 pytlíky 

Pt4- podstatné jméno
 s kořením, rozhazoval otýpky  

Pt4- podstatné 

jméno
 a do pytlíků přisypával králičí, zaječí a srnčí bobky 

Pt4- podstatné jméno
. Jak ale bába 

Matesovi  
Pt3 - podstatné jméno  na nějakou takovou nekalost 

Pt4- podstatné jméno
 přišla, 

trápila   ho  
Pt3- podstatné jméno

 hladem třeba tři dni za sebou. Ale jak začal sekat dobrotu 
Pt4- 

podstatné jméno
, měl milý Mates i několik chodů. 

Pt4- podstatné jméno
 

(Jan Drda: Zapomenutý čert; České pohádky – upraveno) 

 

 

CVIČENÍ Č. 2: Vyhledejte ve větách přívlastky (Pks, Pkn) a předměty: 

 

Pěšinka je plná bláta(Pt2) a loňského(Pks) listí(Pt2). Vede napříč svažitou(Pks) oborou, kde se 

dřív české(Pks) panstvo honilo za zajíci. Dnes je tu veřejný(Pks) park. Prastaré(Pks) 

zkroucené(Pks) tisy se tu krčí vedle mohutných(Pks) kaštanů, hlavaté(Pks) duby ubírají místo 

(Pt4) útlým(Pks) břízkám(Pt3). Lavičky zjevují se nesmyslně na místech, odkud snad dřív bývala 

vyhlídka na město(Pkn).  

(Iva procházková: čas tajných přání – upraveno) 

(celkem přívlastků: 10, předmětů: 4) 
  



Literatura/Čtenářská dílna 

! TERMÍN pro odevzdání DRUHÉHO ZÁPISU z četby: 5. 6. do půlnoci ! 
- zápisy nebudu vracet k opravě 
- dejte si záležet, ať tam jsou všechny body osnovy a pokud možno bez pravopisných chyb 
 

 

 

ŘEŠENÍ z minulého týdne 
 

Alois Jirásek: Staré pověsti české 
O Krokovi a jeho dcerách 

1. Kolik let měl vojvoda Čech, když přivedl svůj lid do nové vlasti?  56 
 
2. Která řeka se vlévá v blízkosti Prahy do Vltavy?  Berounka 
 
3. Proč stařešinové vybrali Kroka jako nástupce vojvody Čecha?  pro jeho moudrost 
 
4. Kde se nachází sídlo Budeč? 

 přibližně v polovině trasy mezi horou Říp a hradem při řece Mži 
 
5. Víš, co znamená rčení „bylo slyšet špendlík spadnout“? je naprosté ticho 
 
6. Na kterém břehu Vltavy byl postaven Vyšehrad?  na pravém břehu 
 
7. Víš, co je to „skalní ostroh“?  příkrý skalní výběžek 

 
8. Který z potomků podle zvyku předků stanul v čele rodu?   nejstarší syn 

 
9. Které slovo není souznačné ke slovu „sličný“?  dobrosrdečný 
 
10. Co znamená slovo „stolec“?  trůn (úřad) 
 
 
 
 
 
 

 

 


