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Milí deváťáci, jupíí, jdeme do dalšího týdne a nikdo 

nás nezastaví, protože nás čeština baví       Snad už všichni 

pochopili, že bez práce nejsou koláče, a proto je třeba 

k výuce přistupovat zodpovědně. Své povinnosti plňte a nic 

si neodkládejte, ať se vám to nenahromadí. Jak bylo 

řečeno, vše bude kontrolováno a vaše aktivita bude 

měřítkem při závěrečném hodnocení. Nenechávejte nic 

náhodě. Vážím si těch, kteří k výuce aktivně přistupují, jste 

šikulky!  

Dneska si na vaše přání zopakujeme přídavná 

jména účelová a dějová. Je super, když si sami říkáte, co 

byste chtěli projít. Směle do toho! 

                         S úsměvem jdeme do další výzvy… 

                                                                            Myslím na vás       Renata Charvátová 

  

       OTEVŘI SI SEŠIT TEORIE A OPIŠ SI NÍŽE UVEDENÉ        

  

PŘÍDAVNÁ JMÉNA ZAKONČENÁ NA -icí, -ící 

               

přídavná jména účelová 

-icí 

přídavná jména dějová 

-ící 

 
vyjadřují k čemu něco slouží  popisují právě probíhající děj 

bývají často rozvitá, stojí za řídícím 
podstatným jménem   

 

Ptáme se: K čemu se používá? K čemu 

slouží? 

 

Ptáme se: Co dělá právě teď? 

 

Příklady: žehlicí prkno (používá se na žehlení), 

kropicí konev (slouží ke kropení). 

 

 

Příklady: maminka žehlící prádlo (Co dělá teď 

maminka? Žehlí.), zahradník kropící záhony 

(Co dělá právě teď zahradník? Kropí záhony.). 

Ve spojení s živými bytostmi obvykle 

používáme dlouhou variantu -ící, protože o 



člověku těžko řekneme, že se používá za 

nějakým účelem. 

Příklady: velící důstojník, řídící pracovník. 

 

                                                                         

 

 

Pomůcka: Pokud váháte, zda se jedná o vyjádření účelu, nebo o průběh činnosti, můžete si 

pomoci jiným přídavným jménem, které má tvary pro vyjádření účelu a průběhu činnosti odlišné. 

Příklad: školicí středisko - značí slovo školicí účel, nebo průběh děje? Podobný význam 

jako školicí má slovo vzdělávací: jde tedy o školicí (vzdělávací) středisko, nebo o školící 

(vzdělávající) středisko? → Vzdělávací středisko dává smysl, proto napíšeme školicí středisko 

(vyjádření jeho účelu). 

      TEĎ SI OTEVŘI ŠKOLNÍ SEŠIT A DOPLŇ SPRÁVNĚ DÉLKU SAMOHLÁSKY       Máš dvě 

možnosti, jak úkol splnit: a) opsat do sešitu, ofotit a poslat mi na mail 

renata.charvatova@zsnivnice.cz, b) vyplnit v Teams v záložce Zadání. Výběr je jen na 

tobě        

 
Tatínek koupil novou krop_cí konev.  

Minul mě černý vůz krop_cí ulici.  

Krop_cí vůz je určen ke kropení silnic při velkém suchu. 

Je hrozné vedro, budeme si muset koupit krop_cí náčiní. 

Potkali jsme auto krop_cí silnici. 

Zahradník krop_cí trávník se za námi ohlédl. 

Kup nějaký hezký bal_cí papír. 

Vždy když rozložím žehl_cí prkno, není v obývacím pokoji k hnutí. 

Mezi hon_cí psy patří například chrti. 

Čist_cí prostředky by měly být uloženy tak, aby se k nim nedostaly malé děti. 

Jak se řekne anglicky řad_cí páka? 

Mám dobré místo říd_cího pracovníka. 

Hodnot_cí komise vybrala lepší návrh. 

 

mailto:renata.charvatova@zsnivnice.cz


      PRO ZÁJEMCE K DALŠÍMU PROCVIČOVÁNÍ       

https://www.mojecestina.cz/article/2011122103-pridavna-jmena-zakoncena-na-ici-a-ici 
https://vladimirvanecek.cz/test-pro-copywritery-22-ucelova-pridavna-

jmena/https://www.umimecesky.cz/cviceni-delka-samohlasek-i-i 

      SLOVA, KTERÁ BY SE MOHLA PLÉST      ANEB OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI 

 

 

 

 

hasicí přístroj = přístroj, který slouží k hašení požárů hasící = muž 

hasící požár 

 

 

žehlicí prkno = prkno, které slouží při žehlení prádlo žehlící = 

žena žehlící 

prádlo 

 

 

vodicí pes a vodicí tyč u kola = vodicí pes slouží k vodění lidí, nejedná se o děj, který se 

odehrává pouze teď, je to jeho účel 

vodící = otec 

vodící denně 

děti do školy 

 

 

kropicí vůz = vůz, který slouží ke kropení (např. silnic) kropící = 

muž kropící 

květiny 

 

 

pečicí papír/plech = papír/plech, který slouží k pečení pečící = 

kuchař pečící 

dort 

 

 

https://www.mojecestina.cz/article/2011122103-pridavna-jmena-zakoncena-na-ici-a-ici
https://vladimirvanecek.cz/test-pro-copywritery-22-ucelova-pridavna-jmena/
https://vladimirvanecek.cz/test-pro-copywritery-22-ucelova-pridavna-jmena/
https://www.umimecesky.cz/cviceni-delka-samohlasek-i-i


balicí papír/potřeby = potřeby, které slouží pro zabalení dárku balící = žena 

balící dárek 

 

 

čisticí prostředky = prostředky, které slouží k čištění čistící = 

uklízečka 

čistící 

podlahu/stůl 

 

 

holicí strojek = strojek, který slouží k holení holící = muž 

holící se 

žiletkou 

Dalšími přídavnými jmény účelovými, ve kterých často chybujeme, jsou: 

 

  

  

řídicí panel chladicí nádoba lepicí páska   

   

  

měřicí přístroj/systém školicí místnost/centrum plnicí pero   

 

 

 

  

řadicí páka chladicí zařízení mrazicí technika   

  

    

modlicí knížka honicí pes     

 
      PRO MILOVNÍKY LITERATURY       

Nudíte se? Kdybyste náhodou nevěděli co s časem, klikněte třeba sem       Čeká na vás 

Gabriela Koukalová  a ….:-) 
https://www.knihytrochujinak.cz/?fbclid=IwAR2MHawPdQRgqDdGo5RLvvvi42ChcxXhpDO83aFL5

K9zWGAWUKr-le5200w 

https://www.knihytrochujinak.cz/?fbclid=IwAR2MHawPdQRgqDdGo5RLvvvi42ChcxXhpDO83aFL5K9zWGAWUKr-le5200w
https://www.knihytrochujinak.cz/?fbclid=IwAR2MHawPdQRgqDdGo5RLvvvi42ChcxXhpDO83aFL5K9zWGAWUKr-le5200w


 

 

      LITERÁRNÍ ÚKOL       Otevři si sešit literatury a napiš si nadpis:  

KAREL ČAPEK – Dva druhy. Poté jdi na https://www.mujrozhlas.cz/nepovinna-cetba/jana-

plodkova-cte-povidku-karla-capka-dva-druhy   a poslouchej. 
Do sešitu vypracuj následující otázky: 

1. Karel Čapek v ukázce rozděluje lidstvo do několika typů. Do jakých? 

2. Jak se projevují tvz. SPARŤANÉ? 

3. Ke které významné historické osobnosti je přirovnáván jeden lidský druh a proč? 

4. Zjisti nějaké zajímavosti o této osobnosti. 

5. Představ si, že bys našetřil několik hodin navíc. K čemu bys drahocenné desítky minut 

využil? 

      A POSLEDNÍ ÚKOL JE NAPROSTO DOBROVOLNÝ, ALE PODLE MNE NEJCENNĚJŠÍ       

Můžeš poslat ÚSMĚV DO SCHRÁNKY?  

Cílem projektu Úsměv do schránky je zprostředkovat formou pohlednice vlídná slova klientům v 

domovech pro seniory a dalších státních i nestátních zařízeních, kteří jsou kvůli bezpečnostním 

opatřením ochuzeni o přímý kontakt s rodinou či dobrovolníky. 

 Více na:https://usmevdoschranky.cz/pro-dobrovolniky/ 

Když se rozhodneš pohlednici poslat, nafoť mi ji prosím…samozřejmě budeš mít plusové 

body       

Dneska na vás budu hodná. Žádný pravopis a ani přijímačkový test. Když je ten 1. máj…lásky 

čas.-) Víte, co se má v tento ten udělat? Odkud jsou tato slova? Pošli mi odpověď do chatu a máš 

smajlíka       

                       Těším se na vás při další online hodině a kdybyste něco potřebovali, jsem tu pro 

vás. Opatrujte se a usmívejte. Myslím na vás                     RCH 

https://www.mujrozhlas.cz/nepovinna-cetba/jana-plodkova-cte-povidku-karla-capka-dva-druhy
https://www.mujrozhlas.cz/nepovinna-cetba/jana-plodkova-cte-povidku-karla-capka-dva-druhy
https://usmevdoschranky.cz/pro-dobrovolniky/

