
ČESKÝ JAZYK: 6. 4 – 8. 4. 

6. TŘÍDA 

Tento týden nás čekají velikonoční prázdniny. Vzpomeneme si na váš rozvrh a dáme si 

2 hodiny mluvnice a 1 hodinu literatury. 

Veselé Velikonoce  

 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

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

 CVIČENÍ Č. 2: tabulka 

 CVIČENÍ Č. 3: druhy podmětu (holý, rozvitý, několikanásobný) 

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

chyby opravit  – ŘEŠENÍ viz níže 

 pravopis – opakování pravopisu ú/ů – ŘEŠENÍ viz níže 

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

opravit + ZDŮVODNIT (např. ragú, mundúr, inventura, brožura, túje - 

přejatá („cizí“) slova; bezúhonný – po předponě; hornoújezdský – 

na  začátku druhé části složeniny apod. 

 

-NOVĚ: 

- doufám, že vám určování podmětu šlo, tento týden si zopakujeme přísudek 

(pro  lepší pochopení: https://www.pravopisne.cz/2017/09/pravidla-prisudek/ ) 

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

 
Přísudek (Př) 

- s podmětem tvoří základní skladební dvojici 

- vyjadřuje, co podmět dělá, co se s ním děje 

- nejčastěji vyjádřen  slovesem: Slunce svítí. Motýli poletují. 

- zřídka vyjádřen citoslovcem: Žába hop do vody. 

 

Druhy přísudku 

a) slovesný (S) 

- vyjádřen pouze určitým slovesným tvarem (jednoduchým či složeným) 

Po moři 
Př

plují lodě. Kéž 
Př

by pluly po moři lodě.  

 

b) jmenný se sponou (JSS) 

- skládá se: 

https://www.pravopisne.cz/2017/09/pravidla-prisudek/


 

 sponové sloveso  
(vyjadřuje jen mluvnické 

významy) 

jmenná část 
(vyjadřuje vlastní význam 

přísudku) 

 být, bývat / 

stát se, stávat se 

podstatné jméno / přídavné 

jméno/zájmeno / 

číslovka/infinitiv slovesa 

Velryba  je  savec (podstatné jméno) 

Podzim bývá deštivý (přídavné jméno) 

Otec se stal  ředitelem. (podstatné jméno) 

Sen o plavbě lodí je můj. (zájmeno) 

 Byli jsme první. (číslovka) 

Křik ptáků není slyšet (infinitiv slovesa) 

 

POZOR!  

Na pláži jsou mušle. – sloveso BÝT užito ve významu existovat, nacházet se 

- přísudek slovesný 

 

c) jmenný(beze spony) 

- vyjádřen pouze jménem (podstatným nebo přídavným), sponové sloveso 

je  vypuštěno (někdy je nahrazeno pomlčkou) 

- často v příslovích:  Sliby – 
Př

chyby.  

nebo v různých heslech:  Pes – 
Př

přítel člověka. 

 

 

CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 113, cv. 2: 

Vyhledejte ve větách přísudky. Určete, čím jsou vyjádřeny: 

(Napsat celé cvičení do sešitu mluvnice podle vzoru.) 

 

Roman bylsponové sloveso kvůli neúspěchu jejich družstva v turnaji nešťastnýpřídavné 

jméno. (jmenný se sponou) 

 

 

DOBROVOLNÉ - CVIČENÍ Č. 2: https://www.onlinecviceni.cz/: vyberte: 2. stupeň, 

český jazyk, pro  7.  ročník, 04 – skladba vět, 09 – Přísudek - druhy 

 můžete si procvičit všech 5 cvičení 

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

a  vložte do Wordu) a pošlete mi to na mail nebo přes 

Skype(live:.cid.abd1d966eaadabee) na malou „1“ do pátku 10. 4. 

https://www.onlinecviceni.cz/


Literatura/Čtenářská dílna 

- nezapomeňte poslat na mail MarcelaOravova@seznam.cz nebo přes Skype 

(live:.cid.abd1d966eaadabee) alespoň jeden zápis o  četbě:  

 TERMÍN: 9. 4. (do půlnoci)  

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

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

- naposledy jsme v hodině literatury probírali „Pohádka lidová“; měli byste mít 

v sešitě zápis („doplňovačku“) : 

 

mailto:MarcelaOravova@seznam.cz


- pokračování v zápise (opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu literatury): 
 
Nejznámější světoví sběratelé lidových pohádek 
Bratři Jacob a Wilhelm Grimmové 

- např. Locika, Šípková Růženka, Žabí princ, Rumplcimprcampr, Král Drozdí brada, 
Husopaska, Sněhurka a sedm trpaslíků 
 

Pohádka autorská 
- má autora (je autorem vymyšlená) 

- odchyluje se od lidových pohádkových hrdinů a vytváří si nové vlastní současné 
hrdiny 

- tradiční pohádkové motivy se přetvářejí  
 
Světoví autoři 
Hans Christian Andersen [háns kristyján andrzen] (1805 – 1875) 

- dánský spisovatel 

- např. Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko, Císařovy nové šaty, Malá mořská víla 
 
Čeští autoři 
Josef Lada (1887 – 1957) 

– O Mikešovi 
 
Jan Werich (1905 – 1980) 

-Fimfárum 
 
Václav Čtvrtek (1911 – 1976) 
- autor pohádkových postav Rumcajs, Manka, Cipísek; vodník Česílko, Maková 

panenka a motýl Emanuel, Křemílek a Vochomůrka, pan Tau…. 

 

Miloš Macourek (1926 – 2002) 

- Mach a Šebestová 

 

 

- zájemci o „1“ se podívají na některou z pohádek Fimfára: 
https://www.youtube.com/watch?v=l-pRRGMKdjY, 

nebo si ji přečtou v knize, pokud mají, a do sešitu literatury vypíší postavy (hlavní, 
mohou být i vedlejší), stručně děj a pokusí se najít morální ponaučení 

(kromě pohádky O rybáři a ženě) 

- můžete si také pročíst referáty vašich spolužáků – viz níže 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-pRRGMKdjY


Sloh 

 CVIČENÍ „Výroba lampionu“z minulého týdne 

-  vyfoťte mi vaše řešení a pošlete do pátku 10. 4. – POVINNĚ 

 

  



ŘEŠENÍ 
 

CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 114, cv. 1: 
Vyhledejte ve větách podměty. Kterým slovním druhem jsou vyjádřeny? 

Já
3

 s tím nikdy nebudu souhlasit. Rodiče
1

 mu to určitě dovolí. A proč se právě ty
3

 na 

mě zlobíš? Do zatáčky se najednou vřítili dva závodníci
1

. Jsou dnes ve škole všichni
3

? 

Romanovi se ten nápad
1

 velice zalíbil. Tomu ty
3

 vůbec nerozumíš. Na oslavu mých 

narozenin pozvala maminka
1

 všechny mé kamarády. Měsíc zakryl veliký mrak
1

. 

 

CVIČENÍ Č. 2: 

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

přeformulovat (změnit).  

 

nevyjádřený vyjádřený – např. 

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
(on)

 kořist. 
Po

Kocour v drápech přinášel kořist. 

Postavili
(oni)

 dům snadno. 
Po

Sousedi postavili dům snadno. 

Fungoval
(on)

 jen chvíli a teď už opět 

nejde
(on)

! 

Po
Počítač fungoval jen chvíli a teď už opět 

nejde. 

Prala, žehlila, vařila, starala se
(ona)

 o celou 

rodinu. 

Po
Maminka prala, žehlila, vařila, starala se 

o celou rodinu. 

Zpíval
(on)

 krásně, až se tajil dech. 

 

Po
Slavík zpíval krásně, až se tajil dech. 

 

 

CVIČENÍ Č. 3:  
Určete, o jaký podmět se jedná (holý, rozvitý, několikanásobný), a dokončete větu: 

Bob a Bobek cestovali v klobouku. (několikanásobný) 

Zakletá žabka seděla na prameni. (rozvitý) 

Čert vařil v pekle povidla. (holý) 

Pejsek a kočička myli včera podlahu. (několikanásobný) 



- Pravopis – opakování pravopisu ú/ů 

Doplň u/ú/ů „2“: 

Zapůjčil mi kostým, pikantní ragú, informační brožura, nože dej úplně dolů, není to 

průkazné, bezúhonný muž, vojenský mondúr, pulec je žabí larva, dělají inventuru, měl 

málo bodů, bylo slyšet „tú, tú“, je tuze půvabná, zasaď tam túji, pošlete mi fakturu, 

malý traktůrek, byla nejúžasnější, Žižkův palcát, hornoújezdský kostel; 

bú, zabučela kráva, utrpěl frakturu, veleúspěšný běžec, oblékla si blůzu, rozezlená 

fúrie, průzračný potůček, dnes neúřadují, krajina bez kopců, jí cukrovou vatu, na 

horské túře, bravurně lyžuje, přes Karlův most, útulný pokojík, purpura voní, dělá 

pedikúru, šli k rodičům, trubadúr byl pěvec, žije v brlohu 

  



 

Karel  Jaromír Erben 

 
 Český básník, prozaik, jazykovědec, historik 

 Narodil se v Miletíně 7. listopadu 1811 

 Zemřel v Praze 21. listopadu 1870 

 Po vystudování gymnázia v Hradci Králové studoval právnickou fakultu v Praze 

 Při studiu se seznámil s Františkem Palackým, se kterým pak spolupracoval 

 Sbíral, studoval a vydával ústní lidovou slovesnost 

TVORBA: 

 Kytice z pověstí národních  
- původně sbírku tvořilo 12 skladeb, v 2. vydání byla obohacena o další skladbu 
- byl inspirován: české báje, lidová slovesnost 
- Kytici tvoří tyto balady: Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, 

Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba a Věštkyně 

 Prostonárodní písně a říkadla 

 České pohádky  
- Dlouhý, Široký a Bystrozraký  
- Tři zlaté vlasy děda Vševěda  
- Pták Ohnivák a liška Ryška  
- Zlatovláska 

Obsah Zlatovlásky:  
Jiřík byl sluhou zlého krále. Ujedl mu kousek ze vzácné ryby, po které rozuměli hlasu zvířat. 
Král mu odpustí trest smrti, když mu Jiřík vyhledá zlatovlasou panu, o níž vyprávěli dva ptáci. 
Ten se vydá na cestu a po mnoha útrapách Zlatovlásku najde. Její otec ji však vydá teprve 
tehdy, když splní tři úkoly. Jiřík všechny úkoly splní a do Zlatovlásky se zamiluje.  
Hlavní postavy: Jiřík, zlý kál, Zlatovláska 
 
Zdroje: https://www.spisovatele.cz/karel-jaromir-erben#cv 

https://www.spisovatele.cz/karel-jaromir-erben#cv


 

  



 

  



 

 

 

 

 


