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A)  PŘEDMĚT 

1. V sešitě teorie si zopakuj vše, co máme zapsáno o předmětu. 

 

2. Doplň a přepiš do cvičného sešitu: 

 

Předmět závisí nejčastěji na ____________, někdy na ____________ 

jménu. Ptáme se všemi pády, kromě ____ a ____ pádu. Bývá vyjádřen 

nejčastěji podstatným __________, ___________, méně často jiným 

slovním druhem, např. ________________.  

 

3. Následující věty přepiš do cvičného sešitu, zakroužkuj předměty a urči, 

kterým slovním druhem jsou vyjádřeny + ve kterém jsou pádu. 

 

Nechtěl s barvou ven. 

Co je v domě, není pro mě.  

Sytý hladovému nevěří. 

Hlídá ho jako oko v hlavě. 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

 

4. Následující věty přepiš do školního sešitu, vlnovkou podtrhni přísudek, 

rovnou čarou podmět, zakroužkuj předmět a urči, ve kterém je pádu.  

 

David četl knihu. 

Zřekli se majetku. 

Petra plýtvala chlebem. 

Žáci rozuměli učivu. 

Snažil se nezklamat. 

  

!!! ÚKOL PRO CHYTRÉ HLAVY – Určování předmětu si můžete vyzkoušet v tomto testu: 

https://www.pravopisne.cz/2014/12/test-predmet-ve-vetach-a-jeho-pad-10/ 
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B) ČÍSLOVKY 

 

1. Vyřeš rébusy a správně je napiš slovem do cvičného sešitu. 

u3 si nos____________________________________________ 

12erník_____________________________________________ 

mě100 3nec_________________________________________ 

 

2. Text přepiš a doplň tečku tam, kde je to nutné: 

 Karel IV se narodil 14  5  roku 1316 v Praze. Otevřete si učebnici na 

straně 20  a vypracujte cvičení číslo 5 , kde napíšete 10  vět. Se 100  body 

se umístili na  1  místě. Přednáška, která začala v 10  hodin, skončila po 

12  hodině. V našem domě je  5  poschodí a my bydlíme ve  3  patře. 

 

Cvičení 3 a 4 stačí procvičit ÚSTNĚ: 

 

3.  Doplň správné tvary číslovek dvě – obě. 

Ve škole sedíme v lavicích po_______________.  

Brankář měl na _________________nohách odřeniny.  

Dnes jdeme od ________do kina. 

Slyším dobře na _____uši.  

Ve škole se učíme___________ jazykům.  

Sudá čísla jsou dělitelná____________. 

Jirka uměl házet___________ rukama.  

Od ____________________svých kamarádů jsem dostala dárek. 

Ušetřila jsem si_____________ stě korun.  

Stála na _____________nohách. 

S______________ rodiči si rozumím.  
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4 . Doplň číslovky jeden, dva, tři, čtyři, pět:  

Vzor: Jeli jsme bez jednoho, dvou, tří, čtyř, pěti spolužáka/ spolužáků. 

Pomáhal jsem________________________________chlapci/ chlapcům. 

Mluvili jsme o _______________________________________spolužácích. 

Šel jsem s ________________________________________kamarádem/dy. 

 

!!! ÚKOL PRO ZÁBAVU – Procvičování druhů číslovek (doporučuji hru tetris): 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-cislovky-druhy 
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ŘEŠENÍ: 

A) PŘEDMĚT 

2. Předmět závisí nejčastěji na slovese, někdy na přídavném jménu. Ptáme se všemi 

pády, kromě 1. a 5. pádu. Bývá vyjádřen nejčastěji podstatným jménem, zájmenem, 

méně často jiným slovním druhem, např. slovesem v infinitivu.  

 

3. Nechtěl s barvou (podstatné jméno v 7. p.) ven.  

Co je v domě, není pro mě (zájmeno ve 4. p.).  

Sytý hladovému (přídavné jméno ve 3. p.) nevěří. 

Hlídá ho (zájmeno ve 4. p.) jako oko v hlavě. 

Kdo jinému (přídavné jméno ve 3. p.) jámu (podstatné jméno, 4. p.) kopá, sám do ní 

padá. 

4. David četl knihu.    Pt ve 4. p. (koho, co? četl David? – knihu) 

(oni) Zřekli se majetku. Pt ve 2. p. (koho, čeho se zřekli? – majetku) 

Petra plýtvala chlebem.  Pt v 7. p. (kým, čím plýtvala? – chlebem) 

Žáci rozuměli učivu.    Pt ve 3. p. (komu, čemu rozuměli? – učivu) 

(on) Snažil se nezklamat. Pt infinitiv (co se snažil? - nezklamat) 

 

 

B) ČÍSLOVKY 
 

1.  utři si nos, dvanácterník, město Třinec 

 

2. Karel IV. se narodil 14. 5. roku 1316 v Praze. Otevřete si učebnici na straně 20 a 

vypracujte cvičení číslo 5, kde napíšete 10 vět. Se 100 body se umístili na 1. místě. 

Přednáška, která začala v 10 hodin, skončila po 12. hodině. V našem domě je 5 

poschodí a my bydlíme ve 3. patře. 

 

3.   Ve škole sedíme v lavicích po dvou. 

Brankář měl na obou nohách odřeniny. 

          Dnes jdeme od dvou do kina.  

          Slyším dobře na obě uši.  

          Ve škole se učíme dvěma jazykům.  

          Sudá čísla jsou dělitelná dvěma.  

         Jirka uměl házet oběma rukama.  
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         Od obou kamarádů jsem dostala dárek.  

         Ušetřila jsem si dvě stě korun.  

         Stála na obou nohách.  

         S oběma rodiči si rozumím.   

 

4. Pomáhal jsem jednomu, dvěma, třem, čtyřem, pěti chlapcům.                                              

Mluvili jsme o jednom, dvou, třech, čtyřech, pěti spolužákovi/ spolužácích.                                                       

Šel jsem s jedním, dvěma, třemi, čtyřmi, pěti kamarádem/kamarády. 

 

 

 

 

Milí šesťáci, 

 

věřím, že se máte krásně a učení vám jde samo :-) 

Ale kdyby přece jen něco, pište mi na e-mail (miroslava.mikulcova@zsnivnice.cz), klidně jen 

tak – pro radost :-) 

Hodně zdraví a veselou mysl! 

 

MM 

 

 

 


