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Milí šesťáci, 

tento týden pokračujeme v procvičování přívlastku. Nezapomeňte se naučit teorii! 

A také se můžete těšit na úkol ze slohu.  

 

ÚKOL 1: Doplň a přepiš do cvičného sešitu. 

Přívlastek je větný člen závislý na _______________, blíže určuje jeho význam. Tvoří s ním 

skladební ________________. Přívlastek může být ________________ a _______________. 

Přívlastek shodný se s podstatným jménem shoduje v _____________, _____________ a 

_________. 

Ptáme se na něj otázkami: ____________, ____________, _____, _____________ a 

____________. 

Obvykle stojí _________ podstatným jménem. Může však stát i za podstatným jménem: 

violka vonná, sýkora koňadra. 

 

ÚKOL 2: Napiš dvojice slov -  podstatné jméno a k němu vhodný přívlastek shodný.  

hovězí  důležitá troje rezavý  místo  klíč  dveře 

 první  drazí     maminka  básník   

moje  známý     vývar  rodiče  pravidla 

 

ÚKOL 3: 

a) Text přepiš a ve větách vyznač základní skladební dvojici. 

b) Vyhledej shodné přívlastky a zapiš, kterými slovními druhy jsou vyjádřeny. 

c)  Určete a nad jednotlivá slova nadepište slovní druhy. 

Moje sestra ovládá cizí jazyky. Čtvrté místo obsadili neznámí šermíři. Kolem našeho plotu 

vede úzká pěšina. Pod děravý okap jsme postavili starý kbelík. Tenhle příběh mi vyprávěl můj 

strýc. Oba bratři se shodli na rekonstrukci rodného domu. Na babiččinu chaloupku mám jen 

voňavé vzpomínky. 

 

ÚKOL 4: SLOH 

a) Do slohového sešitu si napiš nadpis VÝPISKY a ze strany 120 v učebnici opiš modrý 

rámeček nahoře + věty a příklad hesel… pod rámečkem. Dále si přečti text v zeleném 

rámečku. 

b) Do sešitu si napiš nadpis VÝTAH a ze strany 122 v učebnici opiš modrý rámeček nahoře. 

c) PS Hravá čeština 60/1,3 
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Řešení: 

ÚKOL 1: Přívlastek je větný člen závislý na podstatném jméně, blíže určuje jeho význam. 

Tvoří s ním skladební dvojici. Přívlastek může být shodný a neshodný. 

Přívlastek shodný se s podstatným jménem shoduje v rodě, čísle a pádě. 

Ptáme se na něj otázkami: jaký?, který?, čí?, kolikátý?, kolikery? 

Obvykle stojí před podstatným jménem. Může však stát i za podstatným jménem, např.: 

violka vonná, sýkora koňadra. 

ÚKOL 2: 

hovězí vývar, důležitá pravidla, troje dveře, rezavý klíč, první místo, drazí rodiče, moje 

maminka, známý básník 

ÚKOL 3:  

a) Moje sestra ovládá cizí jazyky. Čtvrté místo obsadili neznámí šermíři. Kolem našeho plotu 

vede úzká pěšinka. Pod děravý okap jsme postavili starý kbelík (nevyjádřený podmět – my). 

Tenhle příběh mi vyprávěl můj strýc. Oba bratři se shodli na rekonstrukci rodného domu. Na 

babiččinu chaloupku mám jen voňavé vzpomínky (nevyjádřený podmět – já). 

 b) Moje (Pks – 3) sestra ovládá cizí (Pks – 2) jazyky. Čtvrté (Pks – 4) místo obsadili neznámí 

(Pks – 2) šermíři. Kolem našeho (Pks – 3) plotu vede úzká (Pks – 2) pěšinka. Pod děravý (Pks 

– 2) okap jsme postavili starý (Pks – 2) kbelík. Tenhle (Pks – 3) příběh mi vyprávěl můj (Pks 

– 3) strýc. Oba (Pks – 4) bratři se shodli na rekonstrukci rodného (Pks – 2) domu. Na 

babiččinu (Pks – 2) chaloupku mám jen voňavé (Pks – 2) vzpomínky.  

c) Moje (3) sestra (1) ovládá (5) cizí (2) jazyky (1). Čtvrté (4) místo (1) obsadili (5) neznámí 

(2) šermíři (1). Kolem (7) našeho (3) plotu (1) vede (5) úzká (2) pěšinka (1). Pod (7) děravý 

(2) okap (1) jsme (5) postavili (5) starý (2) kbelík (1). Tenhle (3) příběh (1) mi (3) vyprávěl 

(5) můj (3) strýc (1). Oba (4) bratři (1) se (3) shodli (5) na (7) rekonstrukci (1) rodného (2) 

domu (1). Na (7) babiččinu (2) chaloupku (1) mám (5) jen (6) voňavé (2) vzpomínky (1). 

 

SLOH 
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