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Milý šesťáku, zdravím Tě a chválím. 

Posílám velkou pochvalu těm, kteří krásně zvládli 

kontrolu písemností. Děkuji za to, že si své 

povinnosti poctivě plníte. Vždyť víte, že to neděláte pro mě, pro 

maminku, pro tatínka, ale děláte to pro sebe. Vy, kteří jste neměli 

všechno úplně v pořádku, máte příležitost to napravit. 

Co nás dneska čeká? Vyskočíme z pohádky do reality větných 

členů a také si něco zopakujeme. Takže držte si čepice, začínáme! 

  

                      

 

      OPAKOVÁNÍ       Otevři si školní sešit a vypracuj následující cvičení. Nezapomeň napsat 

datum (týden) a označit cvičení.   

a) Doplň správné tvary podmiňovacích způsobu. 

My b_______ mu poradili, k_______ věděli, že si s tím neví rady. Vy b______ mu asi půjčili peníze, 

k_________ věděli, že dnes zapomněl peněženku. Ty _________ na ni nekřičel, k_____ věděl, že 

je nemocná.  

 

b) Urči slovesný způsob. Zakroužkuj písmena podle zadání: první písmeno – způsob 

oznamovací, druhé písmeno – způsob podmiňovací, třetí písmeno – způsob 

rozkazovací. 

Doplň tajenku čtenou odzadu: 

U ZPŮSOBU ROZKAZOVACÍHO_____________________________________________ 

Tajenku mi pošli na email (do 24. května). Tento úkol můžeš splnit také v Teams.  

 



 

       NOVÉ UČIVO      Než začneme, budeme společně přemýšlet. 

 

      ZÁPIS DO SEŠITU TEORIE       Nyní si pátračské zkušenosti zapíšeme, ať se nám to 

dokonale vryje do hlavy. Dbej na pěknou úpravu v sešitě, přece nejsi . 

. 

                   VĚTNÉ ČLENY 

 

Minule jsme si nastínili učivo větných členů. Už známe podmět a přísudek, tvoří základní 

skladební dvojici. K nim patří rozvíjející větné členy (jsou závislé na nějakém jiném větném 

členu, blíže určují jeho význam, rozvíjí jej) – přívlastek, předmět, příslovečné určení a 

doplněk. Podívejme se spolu na jednoduchou větu: 

                  Pks     Po            Přs  

          2         1             5        

Černý kocour se vyhříval na plotě. 

   

Ptáme se řídícím slovem:   jaký kocour?       odpovíme si: černý 

 

Nejprve ve větě hledáme sloveso 5 – určíme přísudek (podtrhneme vlnovkou) – přísudek 

nám říká, co podmět dělá – nadepíšeme nad sloveso Přs (přísudek slovesný) 

Otázkou KDO?, CO? a sloveso – určíme podmět (podtrhneme rovně) – nadepíšeme nad 

kocour Po – podmětem je nejčastěji podstatné jméno – 1 

K jakému slovu patří slovo černý? Jak se na něj zeptám? Patří ke slovu kocour 1 a zeptám 

se JAKÝ KOCOUR? – nadepíšeme nad černý přívlastek. 

Dokážeme již o přívlastku něco říct? Zkus si odpovědět sám: 

Víme, který slovní druh rozvíjí? Podstatné jméno. 

Jak se na něj ptáme? JAKÝ? 

Kterým slovním druhem je v naší větě vyjádřen? Přídavným jménem. 

Skvělé! Pokud jsi na otázky odpověděl, seznámil ses s větným členem, kterému říkáme 

PŘÍVLASTEK.  

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍVLASTEK 

- rozvíjející větný člen závislý na podstatném jméně 

- ptáme se na něj otázkami: JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? KOLIKÁTÝ? KOLIKERÝ? 

- značí se: Pk 

 

- může být:                                                            1                                     

                                 cesta                                    

         2                                 1                       

lesní Pks    lesem  Pkn           

 

SHODNÝ Pks 
 

s řídícím podstatným jménem se 
shoduje v rodě, čísle a pádě 
 
bývá vyjádřen  
     přídavným jménem (lesní cesta)JAKÁ?           
     zájmenem (naše cesta) ČÍ? 
     číslovkou (třetí cesta)  KOLIKÁTÁ? 
 
 
 
 
 
často stojí před podstatným jménem 
 
 

NESHODNÝ Pkn 
 

s řídícím podstatným jménem se 
neshoduje v rodě, čísle a pádě 
 
bývá vyjádřen 
   podstatným jménem   JAKÁ? 

      v pádě prostém  (cesta lesem)  
                  předložkovém (cesta přes les) 
 
     infinitivem (umění prohrávat) JAKÉ? 
     příslovcem (cesta domů)  JAKÁ? 

 
 
často stojí za podstatným jménem 

 

      PROCVIČOVÁNÍ       Do školního sešitu vypracuj cvičení 8 na straně 104. Urči druh 

přívlastku – rozděl je do tabulky. 

Přívlastek shodný Pks Přívlastek neshodný Pkn 

 
dřevěná židle, 

 
dvůr školy, 

 

 

      PRÁCE V HRAVÉ ČEŠTINĚ       Vypracuj cvičení 14, 15, 16, 17 a 18na straně 24. 

       ONLINE PROCVIČOVÁNÍ PRO MILOVNÍKY ČEŠTINY        

https://www.umimecesky.cz/cviceni-privlastek-shodny-neshodny 

 

 

 

řídící podstatné jméno 

(cesta) 

šipka ukazuje 

k řídícímu větnému 

členu (slovo lesní rozvíjí 

slovo cesta, slovem 

cesta se ptám – jaká 

cesta?) 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-privlastek-shodny-neshodny


      ČTENÁŘSKÁ VÝZVA       pokračuje….Kdo první nahlásí BINGO? 

  

 

 

 

Hezký čas a měj se krásně😊 RCH 

 

 

 

 

 

      ŘEŠENÍ       

      OPAKOVÁNÍ       Otevři si školní sešit a vypracuj následující cvičení.   

Doplň správné tvary podmiňovacích způsobu. 

My bychom mu poradili, kdybychom věděli, že si s tím neví rady. Vy byste mu asi půjčili peníze, 

kdybyste věděli, že dnes zapomněl peněženku. Ty bys na ni nekřičel, kdybys věděl, že je nemocná.  

 

     PROCVIČOVÁNÍ      Do školního sešitu vypracuj cvičení 8 na straně 104. Urči druh 

přívlastku – rozděl je do tabulky. 

Přívlastek shodný Pks Přívlastek neshodný Pkn 

 
dřevěná židle, rodinná péče, makové zrno, 
volný čas, papírový model 

 
dvůr školy, míček na tenis, encyklopedie pro 
děti, branka do zahrady, šaty ze lnu 

 

      HRAVÁ ČEŠTINA      



  

 

 

 

 

 

 



 


