
ČESKÝ JAZYK: 27. 4 – 30. 4. 

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). 

 

Tento týden nebudeme mít sloh (v pátek je Svátek práce), přesto děkuji všem, kteří poslali 
slohové cvičení. 

 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 CVIČENÍ Č. 1: Podtrhněte přísudek, určete jeho druh (PřS a PřJSS) a nahraďte přísudek 
slovesný (PřS) jmenným se sponou (PřJSS): 

 CVIČENÍ Č. 3: Spojte několikanásobné podměty se správnými přísudky a výběr 
zdůvodněte: 

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

opravit a u CV. 3 ZDŮVODNIT, např. loďka a prádlo se potopily („jakákoliv jiná 

kombinace“ – není ani rod muž. živ, ani pouze střední rod v jed. čísle) – ŘEŠENÍ viz 
níže 

 
-NOVĚ: 
- tento týden si ještě procvičíme shodu přísudku s několikanásobným podmětem a naučíme se 
poznávat první rozvíjející větný člen – přívlastek. 
 

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

- zájemci o malou „1“ mohou cvičení poslat do soboty 2. 5. 
 

 

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

 

Rozvíjející větné členy 
 

Přívlastek (Pk) 

- je větný člen, který rozvíjí podstatné jméno a blíže určuje jeho význam: papírová růže, růže 

z  papíru 

 

a) přívlastek shodný (Pks) 

- s podstatným jménem se shoduje v rodě, čísle a pádě: zelený strom, zelená látka, zelené pole 

- stojí PŘED podstatným jménem (většinou) X ! kyselina sírová ! 

- vyjádřen přídavným jménem (vysoký smrk), zájmenem (náš smrk) nebo číslovkou (tři stromy) 

- ptáme se na něj různě, např. jaký strom? – zelený strom; který dům? – tento dům, čí sestra? – 

moje sestra, kolikátý den? – první den, kolikery boty? – jedny boty 

 

 



b) přívlastek neshodný (Pkn) 

- s podstatným jménem se neshoduje v rodě, čísle nebo pádě: budova školy, pomoc lidem 

- stojí ZA podstatným jménem, které rozvíjí 

- vyjádřen podstatným jménem (list papíru, západ slunce), případně jiným ohebným slovním 

druhem (kniha pro ni, počítání do dvaceti), příslovcem (dům vedle) nebo infinitivem (touha 

spát) 

 

 

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 ________________________________________ 

2. zvířata ________________________________________ 

3. ostrov ________________________________________ 

4. jablko________________________________________ 

5. kamarádi ________________________________________ 

6. dojem ________________________________________ 

7. povodeň ________________________________________ 

8. kniha ________________________________________ 

9. kožešina ________________________________________ 

10. dítě ________________________________________ 

 

 

 

 

! ÚTERÝ 28. 4. 10:45 – 11:30 – SKYPE! 

Budeme opět procvičovat určování podmětu a přísudku i  shodu, připojte se! 

 

  



Literatura/Čtenářská dílna 

- dál čtěte knížky, za pololetí potřebujete přečíst alespoň dvě 
- doufám, že jste ukázku ze Starých pověstí českých přečetli, těmito pověstmi se budeme déle 

zabývat 

- zápis (opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu: 

 

Alois Jirásek: Staré pověsti české 
1. O Čechovi 

- přečti si na https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/06/50/stare_povesti_ceske_bez_poznamek.pdf nebo se 

podívej se na 
https://www.youtube.com/watch?v=rihbM3pWKvU&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=1 

a vypracuj následující otázky: 

 

1 

                                                             
1 zdroj: https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pracovni-
listy/1.%20Star%C3%A9%20pov%C4%9Bsti%20%C4%8Desk%C3%A9%20-%20O%20praotci%20%C4%8Cechovi.pdf 

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/06/50/stare_povesti_ceske_bez_poznamek.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rihbM3pWKvU&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=1
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pracovni-listy/1.%20Star%C3%A9%20pov%C4%9Bsti%20%C4%8Desk%C3%A9%20-%20O%20praotci%20%C4%8Cechovi.pdf
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pracovni-listy/1.%20Star%C3%A9%20pov%C4%9Bsti%20%C4%8Desk%C3%A9%20-%20O%20praotci%20%C4%8Cechovi.pdf


 

 

 

 



ŘEŠENÍ 
 
CVIČENÍ Č. 1: Podtrhněte přísudek, určete jeho druh (PřS a PřJSS) a nahraďte přísudek slovesný 
(PřS) jmenným se sponou (PřJSS): 
 

1. Cesty zapadly Př S sněhem.  ………Cesty byly zapadané Př JSS sněhem……………….. 

2. Děti se umazaly Př S od bláta. …………Děti byly umazané Př JSS od bláta. ……. 

3. Studánka vyschla Př S.  …..Studánka byla vyschlá Př JSS. ……….. 

4. Pytle s moukou se rozsypaly Př S. Pytle s moukou byly rozsypané Př JSS. .......... 

5. Kvůli hustému sněžení se po silnicích nedá jezdit Př S.  

……Kvůli hustému sněžení jsou ulice nesjízdné Př JSS. … 

 

 

 

CVIČENÍ Č. 3: Spojte několikanásobné podměty se správnými přísudky a výběr zdůvodněte (podle 

vzoru): 

 

1. babička a děda     a) číhali (lev – rod muž. živ.) 

2. lev, lvice a lvíčata     b) shořely („jiná kombinace“) 

3. dítě a pes      c) nakupovali (děda – rod muž. živ.) 

4. komín i střecha     d) pekly se („jiná kombinace“) 

5. koloběžky a kola     e) potopily se („jiná kombinace“) 

6. bochníky i rohlíky     f) prodávaly se („jiná kombinace“) 

7. loďka a prádlo     g) honili se (pes – rod muž. živ.) 

 


