
ČESKÝ JAZYK: 30. 3 – 3. 4. 

6. TŘÍDA 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 doplnění tabulky v zápise: 

sto (město) ke stu lidem/nebo se neskloňuje (ke sto lidem) 

tisíc (stroj) k tisíci lidem 

milion (hrad) k milionu lidí 

miliarda (žena) k miliardě lidí 

 

 pravopis – opakování pravopisu ú/ů – ŘEŠENÍ viz níže 

o zkontrolovat (použít jinak barevnou propisku), napsat počet chyb, chyby 

opravit + ZDŮVODNIT (např. rozpůlený: uvnitř slova; štrúdl, manikúra, 

iglú: přejatá („cizí“) slova apod. 

o vlepit:  

 

  (zdroj: Školní pravidla českého pravopisu. Praha: FRAGMENT, 2013) 



-NOVĚ: 

- v tomto týdnu už opustíme číslovky a zopakujeme si učivo o skladbě (nauka o stavbě 

vět a souvětí) 

- učivo o podmětu a přísudku by mělo být opakování, pokud by byl následující zápis 

pro vás přece jen složitý, tento odkaz jistě pomůže k lepšímu pochopení: 
https://www.pravopisne.cz/2017/05/pravidla-podmet/ 

- z podmětu a přísudku bych vás ráda později vyzkoušela, formu upřesním (patrně 

přes Skype), pozorně proto vypracovávejte následující úkoly 

 

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

 

SKLADBA 
Základní větné členy 

 
Podmět (Po) 

- s přísudkem tvoří základní skladební dvojici 

- ptáme se na něj otázkami 1. pádu: Kdo? Co? a přísudkem 

- vyjadřuje původce děje (= ten, kdo něco dělá); nositele vlastnosti (= ten, který se 

nějak cítí); nositele stavu (ten, s kým se něco děje) 

 

Druhy podmětu 

 

vyjádřený 

(nejčastěji 1, 3, 2, 4)1 

nevyjádřený 

Tatínek 1 spí. Spí. (
on) 

Všichni3 spali.  

Nemocný2 ležel v posteli.   

Dorazili tam tři4.  

Běžet5 (infinitiv slovesa) rychle je pro vlka 

důležité.  

 

Vrr10 znělo ze všech stran.  

 

- podmět může stát ve větě před přísudkem, ale i za (U plotu mňoukala 
Po

kočka.) 

                                                             
1 „1“ – podstatné jméno, „3“ – zájmeno, „2“ – přídavné jméno, „4“ - číslovka 

https://www.pravopisne.cz/2017/05/pravidla-podmet/


CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 114, cv. 1: 

Vyhledejte ve větách podměty. Kterým slovním druhem jsou vyjádřeny? 

(Napsat celé cvičení do sešitu mluvnice podle vzoru.) 

 

1. Já
3

 s tím nikdy nebudu souhlasit. (podmět je vyjádřen zájmenem) 

POZOR na poslední větu: Měsíc zakryl veliký mrak
1

. 

(Měsíc nemůže být podmět, nedokáže zakrýt mrak. Můžeme si pomoci tím, že „měsíc“ 

nahradíme slovem „luna“ – Lunu (4. p. koho, co?) zakryl veliký mrak.) 

 

 

CVIČENÍ Č. 2: 

V každé větě vyhledej podmět nevyjádřený a změň ho na vyjádřený. Větu můžeš 

přeformulovat (změnit). (Opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu.) 

• zájemci o malou „1“ mohou poslat na můj mail nebo přes Skype do pátku 3. 4. 

 

nevyjádřený vyjádřený 

Naskákali
(oni)

 rychle do vody. 
Po

Kluci rychle naskákali do vody.  

Stále se ohlížel
(on)

, jestli ho někdo 

nesleduje. 

Po
Petr se stále ohlížel, jestli ho někdo 

nesleduje. 

V drápech přinášel kořist.  

Postavili dům snadno.  

Fungoval jen chvíli a teď už opět nejde!  

Prala, žehlila, vařila, starala se o celou 

rodinu. 

 

Zpíval krásně, až se tajil dech 

 

 

 

- pokračování zápisu:  

 

Podmět může být dále: 

a) holý – Rytíř usedl na koně. 

b) rozvitý – Udatný rytíř usedl na koně. 

c) několikanásobný – tvořen více slovy, která jsou spojena spojkami a, i, ani, nebo, či, nebo 

oddělena čárkou: 

Rytíř a kněžna usedli na koně. Rytíř, kněžna i sluha usedli na koně. Rytíř ani kněžna 

neusedli na koně. 



CVIČENÍ Č. 3:   

Určete, o jaký podmět se jedná (holý, rozvitý, několikanásobný), a dokončete větu: 

Bob a Bobek ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Zakletá žabka ……………………………………………………………………………………………………………… 

Čert ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pejsek a kočička ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Pravopis – opakování pravopisu ú/ů (opět opsat nebo vytisknout a vlepit) 

 

Doplň u/ú/ů „2“:  zájemci o malou „1“ mohou poslat na můj mail nebo přes Skype do pátku 

3. 4. 

Zap___jčil mi kostým, pikantní rag___, informační brož___ra, nože dej ___plně dol___, není 

to pr___kazné, bez___honný muž, vojenský mond___r, p___lec je žabí larva, dělají 

invent___ru, měl málo bod___, bylo slyšet „t___, t___“, je t___ze p___vabná, zasaď tam 

t___ji, pošlete mi fakt___ru, malý trakt___rek, byla nej___žasnější, Žižk___v palcát, 

horno___jezdský kostel; 

b___, zab___čela kráva, utrpěl frakt___ru, vele___spěšný běžec, oblékla si bl___zu, 

rozezlená f___rie, pr___zračný pot___ček, dnes ne___řadují, krajina bez kopc___, jí 

cukrovou vat___, na horské t___ře, brav___rně lyžuje, přes Karl___v most, ___tulný pokojík, 

purp___ra voní, dělá pedik___ru, šli k rodič___m, trubad___r byl pěvec, žije v brloh___ 

 

 

Literatura/Čtenářská dílna 

- pošlete mi na mail MarcelaOravova@seznam.cz nebo přes Skype alespoň jeden zápis 
o  četbě:  

 TERMÍN: 9. 4. (do půlnoci) 

 Pište ve Wordu, nebo i rukou (vyfotit nebo naskenovat) 

 práce poslané do 6. 4. zkontroluji a pošlu zpět na případnou opravu 

 pokud máte dotazy, kontaktujte mě 

- učit se báseň (K. J. Erben: Kytice, čítanka str. 43) – kdo ještě nemá známku: 

 nejpozději po Velikonocích vás vyvolám, formu upřesním (asi přes Skype) 

- ti, kteří poslední hodinu literatury vyrušovali, mají své referáty také poslat na výše 

uvedený mail do pátku 3. 4. (Pevně věřím, že se v uvedených iniciálách poznáte, pokud 

jste již na referát zapomněli: 

JH – Božena Němcová, MK – Karel Jaromír Erben, ŠM – Miloš Macourek, DM – Jan Werich 

(Ve svých referátech se zaměřte především na pohádkovou tvorbu a dejte si záležet, příští 

týden bych je chtěla, s vaším svolením, zveřejnit pro ostatní.) 

mailto:MarcelaOravova@seznam.cz


Sloh 

- pevně doufám, že jste se někdo zúčastnil soutěže „Vyhraj s dopisem“, o které jsem vás 

informovala minulý týden – pokud ano, pošlete mi vaši práci také  

NOVĚ: 

- pokračovat v zápise do sešitu slohu (opsat nebo vytisknout a vlepit): 

- v posledních hodinách slohu vás docela dost chybělo - kdo nemá následující zápis, 
vytiskne si ho nebo opíše a doplní (Kdo nemá sešit do slohu, zakládá papíry do složky, po 
otevření škol si vše do sešitu vlepí): 
 

 

- pokračujeme v zápise:  

Popis pracovního postupu 

- je návod, jak nějakou věc vyrobit, jak s něčím zacházet či pracovat 

- promyšlený, chronologicky uspořádaný (jednotlivé úkony je nutno uvádět tak, jak 

za  sebou ve skutečnosti následují) 

- pro přehlednost členíme text do odstavců 

- užíváme vhodná slovesa 

- používáme termíny (odborné názvy) 

 

 



Doplň vhodná a výstižná slovesa (opiš nebo vytiskni a vlep do sešitu) a pokus se rozdělit 

článek na 3 odstavce (zatržením v textu „ /“) 

Výroba lampionu 

………………………………………. si sklenici od okurek, barevné papíry, lepidlo, nůžky, čajovou 

svíčku a drátek. Z barevných papírů ……………………………………… různé tvary (hvězdičky, 

kolečka, srdíčka apod.) nebo papír …………………………….. na malé kousíčky. Z kousků papíru a 

z vystřižených tvarů ……………………………………………. barevnou mozaiku, kterou 

…………………………………………… na sklenici. Některá místa ponecháme nepolepená, aby jimi 

mohlo …………………………………. světlo ze svíčky. Když je sklenice ozdobená, 

…………………………………….. kolem hrdla drátek s očkem, abychom mohli lampion 

………………………………………………. na tyčku či držadlo. Nakonec stačí …………………… zapálenou 

čajovou svíčku. Lampion ……………………….. na stůl při oslavě narozenin nebo jej 

…………………………. jako dekoraci na zahradu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doplň u/ú/ů – ŘEŠENÍ: 

Rozpůlený chleba, nabídla mi štrúdl, posíláme kurýra, rozpulte meloun, je to pár kroků, šla 

na manikúru, fialové ocúny, úhlavní nepřítel, přivezli fůru uhlí, župan a papuče, chodí na 

chůdách, rýsují čtyřúhelník, pět měsíců, v iglú není zima, je to úsměvné, hlas výra je „hú, 

hú“, usmála se na mě, zúčastnil se debaty; 

příznivci tuningu, léčebná procedura, lázeňská kúra, túruje motor, přírodní úkaz, půjčil mi 

kytaru, ukázněné chování, výstava plazů, přijela na skútru, protiústavní postup, není ve své 

kůži, kulturní krajina, loupá kůru, jsou tam medúzy, zaúkoloval nás, způsobil tím škodu, 

řekla pár vtipů, jdi nahoru 

 

 

 

 

 

 


