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Milý šesťáku, přeji pohodový čas a věřím, že máš to správné pracovní nasazení. Dneska si 

procvičíme přívlastek, začteme se do dávných bájí a naučíme se, jak vyzrát na učení. To je moje 

nabídka, tak s chutí do toho       Ještě malinká 

připomínka. Při kontrole sešitů se mi ježily vlasy na 

hlavě nad tím, jakou máte úpravu. Mějte prosím na 

mysli, že je důležitá i úprava sešitů, ať to prostě 

trochu vypadá…jak Vám to říkám, nejsme žádní  

 

Nezapomeňte, že stále platí nabídka pomoci, 

když si s něčím nebudete vědět rady. Jsem tu pro 

vás. RCH 

                      

 

      PŘÍVLASTEK       Minulý týden jsme si říkali o přívlastku. Zamysli se nad tím, co o 

přívlastku víš, a své znalosti vyznač do myšlenkové mapy, kterou nakreslíš do školního 

sešitu.   

Mohlo by to vypadat třeba takto: 

 

 

                            

              

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍVLASTEK 

SHODNÝ 
NESHODNÝ 

VYJÁDŘEN 

PŘÍDAVNÝM 

PODSTATNÝM 

JMÉNEM 

 

JAKÝ? 

KTERÝ? 

ČÍ? 

 

ZÁVISÍ 

PODSTATNÉM 

JMÉNĚ 

ROZVÍJEJÍCÍ 

VĚTNÝ 

ČLEN 

VYJÁDŘEN 

2, 3, 4 
STOJÍ 

PŘED  

 

VYJÁDŘEN 1 STOJÍ ZA 



      PROCVIČOVÁNÍ        

a) Do školního sešitu vypracuj cvičení 2 na straně 103. K uvedeným podstatným jménům 

doplň oba typy přívlastku. Nezapomeň napsat datum, popř. číslo týdne, poznač, o jaké 

cvičení se jedná.  

Pks  řídící podstatné jméno Pkn 

Krásný, skalní, náš dům na skále, pro sestru, v Nivnici 

 akvárium  

 skříň  

 pero  

 postel  

 kalhoty  

 kolo  

 

b) Další cvičení bude opakováním přísudku, podmětu a přívlastku – strana 103, cvičení 5 

-vypiš si tři věty. 

 

 

      LITERÁRNÍ VÝCHOVA       Dneska se podíváme na mýty a báje. Věřím, že pilně čteš Staré 

řecké báje a pověsti, a proto následující úkoly pro Tebe budou hračka. Pokud jsi ještě 

nezačal, můžeš třeba tady: 

http://londynska.cz/plany/201403110932eduard-petiska-stare-recke-baje-a-povesti.pdf  

Podívej se na prezentaci, která se ti pokusí téma BÁJÍ objasnit. Najdeš ji také v Teams 

v záložce Soubory – Prezentace. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/120297  

Nyní si otevři literární sešit a napiš si nadpis, datum (dbej na hezkou úpravu sešitu, využívej 

barvičky): 

BÁJE (MÝTUS) 

- vyprávění o vzniku světa, o bozích, lidé si jimi vysvětlovali přírodní jevy a jejich příčiny 

- soubor mýtů – mytologie (bájesloví) 

- řecká mytologie – bohové sídlili na hoře Olymp, měli lidské vlastnosti, vzhled i chování 

Úkol: 

Spoj jméno a věc, která k němu patří (pomůže ti prezentace, nebo informace vyhledej na 

internetu, pátrej v knihách). 

Pandora  oheň 

Prométheus  blesk 

Poseidon  skříňka 

Minotaurus   trojzubec 

Cháron  labyrint 

Zeus   oslí uši 

Midas   loďka   

http://londynska.cz/plany/201403110932eduard-petiska-stare-recke-baje-a-povesti.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/120297


 

JMÉNA ŘÍMSKÝCH BOHŮ A JEJICH ŘECKÝCH PROTĚJŠKŮ  

(neopisuj, jsou jen pro zajímavost)      

 

      PRÁCE S TEXTEM      Přečti si následující báji a následně vypracuj úkoly do literárního 

sešitu. Použijeme metodu tvz. dvojitého zápisníku (podvojného deníku), která tě naučí být v 

průběhu čtení vnímavý vůči vlastním citovým i myšlenkovým reakcím. Text nám může něco 

připomenout. Cílem je tedy propojovat text se svými vlastními vědomostmi, prožitky, 

asociacemi, otázkami a ty nejsilnější si zapsat a okomentovat je také písemně. Formou 

dvojitého zápisníku lze číst libovolně dlouhé texty včetně celých knih. Až na výjimky se 

doporučuje dělat si zápisky již v průběhu četby, nikoliv až na závěr. Text pak není nutné číst 

dvakrát. 

Do sešitu si napiš nadpis a přečti si uvedenou báji. 

Daidalos a Íkaros  

EDUARD PETIŠKA 

 

 V těch dávných a dávných dobách nebylo v Athénách ani v celém Řecku většího umělce nad 

Daidala. Byl stavitelem i sochařem a dovedl podivuhodně zpracovávat kov i dřevo. Kdo spatřil jeho 

stavby, byl na pochybách, zda je to dílo člověka nebo nesmrtelného boha. O jeho sochách se říkalo, 

že žijí jako lidé. 



 Často bylo Daidala vídat mezi sloupy rozestavěných chrámů, obklopeného houfem učedníků 

z nejvznešenějších athénských rodin. Ale nejchytřejší z jeho učedníků neměl vznešené a mocné 

rodiče. Nejnadanějším byl chudý syn Daidalovy sestry Talós. Zatímco ostatní chlapci měli po otcích 

zvučná a slavná jména, Talós dovedl své jméno proslavit sám. Nebyl mu víc jak patnáct let, a už 

vynalezl hrnčířský kruh. Všiml si zubaté páteře v těle ryb a podle jejího vzoru sestrojil první pilu. 

Podařilo se mu i spojit kloubem dvě stejně dlouhá železná ramena a sestrojit tak kružidlo.  

 Jednou si Daidalos prohlížel stavbu nového paláce a vyslechl, co si povídají dělníci na druhé 

straně zdi.  

 „Daidalos je největší umělec na světě, nevěříš?“ řekl jeden.  

 „Tálos bude větší umělec než Daidalos, jen počkej, až doroste,“ řekl druhý. 

  Daidala rozmluva dělníků roztrpčila. Býval zvyklý, že o jeho prvním místě mezi umělci nikdo 

nepochyboval. Od té chvíle se nemohl na Talóa ani podívat. Učenlivý chlapec uměl už tolik, že 

Daidalos tušil bezpečně jeho nadcházející slávu. V duchu viděl i zářící hvězdu své slávy a zdálo se 

mu, že pohasíná.  

Talós nechápal, proč se strýc na něho zlobí a proč ho kárá. Proto byl rád, když ho Daidalos 

navečer vyzval na procházku. Ale strýc jen na chvíli skryl svou nenávist, aby mu provedl hrozný 

skutek. Vylákal Talóa na athénský hrad a ve tmě ho srazil dolů z hradeb. 

Po činu sestoupil pod hradby a chtěl Talóovu mrtvolu zahrabat, aby zahladil všechny stopy. 

Hledal ji marně. Bohyně Athéna zachytila padajícího chlapce, kterého si pro jeho chytrost a píli 

oblíbila. Zachytila ho v letu a proměnila ho v ptáka, čejku. Dodnes se čejka bojí výšek, létá nízko a 

hnízdí na zemi, na lukách v malých jamkách. Je opatrná a varuje před nebezpečím i okolní ptáky.  

Daidalův zločin nezůstal utajen. Nějaký pozdní chodec uviděl, co se stalo, a udal pachatele. 

Daidalos věděl, že neujde trestu, a proto včas prchl i se synkem Íkarem na ostrov Krétu.  

Krétský král Mínos uvítal s radostí na svém hradě slavného umělce. Hledal právě stavitele, 

který by mu postavil zvláštní vězení pro obludu Mínotaura. Mínotauros měl hlavu býka a tělo 

obrovitého člověka. Krutý král ho živil živými oběťmi.  

Daidalos vymyslil pro Mínotaura nevídanou stavbu, bludiště. Zástupy otroků lámaly kámen, 

přitesávaly trámy a vztyčovaly zdi. Stavěly od časného rána do noci. V obrovském bludišti se chodby 

křižovaly, zahýbaly a stáčely a rozvíjely jako klubko hadů. Uprostřed těch temných a klikatých cest 

měl být netvor uzavřen. Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos, aby odstranil značky, podle 

nichž mohl člověk nalézt z bludiště východ. Sám ve své podivuhodné stavbě málem zabloudil.  

Král Mínos vystrojil na počest stavitele velikou slavnost. Ale sláva i pocty nebudily v Daidalovi 

touhu zůstat na ostrově. Nelíbilo se mu u krutého a panovačného krále. Toužil po vlasti. Denně 

vycházel se svým synem Íkarem zvečera na pobřeží a díval se přes širé moře až na obzor, kde 

v soumraku splývala obloha s vodní hladinou. Tam, někde v dálce, ležela Daidalova vlast. Zpočátku 

doufal, že se na vlnách ukáže loď, která ho odveze domů. Žádný koráb se však neodvažoval odvézt 

z ostrova někoho, komu král nedovolil odplout. Místo lodní plachty, přinášející spásu, vídal Daidalos 

stále stejný obraz: pusté moře, skály a hejna ptáků, vznášejících se nad vodou.  

Proslulý stavitel záviděl ptákům jejich svobodu. Neznají hranic a překážek, přeletí hory i moře. 

Dnem i nocí myslil na ptáky a nemohl spát. Kreslil si jejich křídla, sledoval jejich let a tajně připravoval 

útěk. Opatřil si pera různých velikostí a jedné noci, skryt před lidskými zraky, se dal do práce. 

Svazoval lněnou nití pera k sobě, od nejkratšího k nejdelšímu. Spojoval je voskem a vosk s peřím 

maličko zahnul. Tím dostalo Daidalovo dílo tvar perutí. Dvě veliká křídla vyrobil pro sebe a dvě 

menší pro Íkara.  

Spokojeně si prohlížel hotovou práci. Králi patří koráby, pomyslil si, ale mně patří vzduch.    



Druhého dne probudil Daidalos Íkara časně zrána. Nejdříve si sám připjal křídla, rozvířil 

perutěmi vzduch a vznesl se do výšky. Učil Íkara používat křídel, jako zkušení ptáci učí létat svá 

mláďata.  Íkaros se pokoušel létat jako otec a radostně se smál, když se mu podařilo lehce kroužit 

nad vysokými stromy a strmými skalami.  

Daidalos syna poučoval: 

„Dej pozor, Íkare, nelétej příliš vysoko. Slunce by ti roztavilo na křídlech vosk a ožehlo by ti 

peří. Nelétej také příliš nízko, aby ti mořské vlny nesmáčely křídla. Křídla by ti ztěžkla a stáhla by tě 

do hlubiny. Nelétej ani vysoko, ani nízko, leť uprostřed jako já a neztrácej mě z očí.“ 

Daidalos Íkara políbil a otec a syn se vznesli. První letěl Daidalos a stále se na Íkara ohlížel. 

Syn letěl, jak mu otec přikázal. Dole pod nimi si pastýři dlaněmi zacláněli zrak, dívali se k nebi a 

říkali si:  

„To jistě letí bohové z Olympu podívat se na zem, jak lidé žijí.“ 

Rybářům na břehu se zachvěly ruce svírající sítě, když spatřili zduchoplavce v povětří. Pak 

se rozetřela pod Daidalem a Íkrem mořská hladina. Potkávali lodě a veslaři zapomínali veslovat. 

Udiveně hleděli za okřídlenci.  

Ostrov Kréta byl už daleko za nimi, den byl jasný a Daidalos, uklidněný zdařilým letem, se 

zabral do vzpomínek na svou vlast. Íkaros s rozkoší mával lehkými křídly v teplém vzduchu. Byl by 

se rád vznesl trochu výš, ale pokud se otec ohlížel, neodvažoval se neposlouchat. Nyní zapomněl 

zamyšlený otec na Íkara dohlížet a Íkaros toho využil. 

Vznesl se výš a výš a byl by se samou radostí z té výšky dal do zpěvu. Přiblížil se k zářícímu 

spřežení slunečního boha tak blízko, že mohl obdivovat jeho zlatý vůz. A slunce sálalo a rozehřívalo 

na křídlech vosk. Velké žluté kapky rozpuštěného vosku kanuly do hloubky, do moře. Volné nitě a 

peří, které už nic nedrželo pohromadě, propustily vzduch. Íkaros mávl ještě jednou holými pažemi 

a zřítil se s výkřikem do mořských hlubin. Voda umlčela jeho ústa a jiskřící hřebeny vln si podávaly 

hrst bílého peří.  

Daidalos uslyšel výkřik, ihned se obrátil a volal syna. Nikdo mu neodpovídal. Obrovské 

vzdušné prostory kolem něho byly prázdné a moře pod ním pusté. Daidalos se vznesl až nad vlny 

a volal a hledal. Našel jen roztroušené vlhké peří.  

Zdrcený otec zamířil k blízkému ostrůvku, sňal křídla a usedl na pobřeží. Proseděl v zármutku 

celý den, a večer, když slunce končilo svou denní pouť, vyneslo moře na břeh mrtvého syna. Pod 

hvězdnou oblohou vyhloubil Daidalos Íkarovi hrob. Na čerstvě navršený rov slétl osamělý pták. To 

čejka odložila na chvíli svou plachost a křikem připomínala Daidalovi jeho dávný čin. 

Jako štvaný prchl Daidalos na křídlech z ostrova a odletěl daleko od své vlasti, na Sicílii. Tam 

vybudoval ještě mnoho podivuhodných staveb, i umělé jezero a pevný královský hrad na vrcholku 

skal, ale do smrti nenašel štěstí a klid.  

Ostrov, kde pochoval syna, připomíná podnes svým jménem Íkarův osud. Říká se mu Ikria.   



                  

Otázky k textu neopisuj, jen napiš číslo otázky a odpověď.  

1. V jakém rodinném vztahu byl Talós a Daidalos? 

2. Co Daidalos provedl? 

3. Myslíš, že jednal Daidalos správně? Jak by ses asi choval ty, kdybys byl v jeho situaci?  

4. Napiš, na koho platí tento popis: měl hlavu býka a tělo obrovitého člověka, krutý král ho živil 

živými oběťmi.  

5. Dočetl ses, že Daidalos postavil pro krále Mínoa bludiště? Napiš synonymní výraz pro 

bludiště. 

6. Jaké poučení do života je ukryto v báji o Daidalovi a Ikarovi? 

7. Vysvětli, co znamená rčení: Ikarův pád 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Úkol pro zájemce       Koho řecké báje zaujaly, může si na těchto stránkách svoje znalosti 

prověřit       

https://testi.cz/testy/starovek/rceni-vznikla-z-reckych-baji-a-povesti/ 

 

      SLOHOVÝ ÚKOL      Slíbila jsem, že Tě naučím, jak se učit. Jednou z cest je psaní výpisků. 

Otevři si učebnici ČESKÝ JAZYK 6 a pročti si stranu 120. Poté si napiš do slohového sešitu 

datum a nadpis  

VÝPISKY 

- zachycují důležité informace a usnadňují učení 

- jsou stručné, výstižné a přehledné – psané pomocí hesel a klíčových slov 

- používají se při metodě trojího čtení: a) první čtení – o čem text je 

                                                           b)druhé čtení – důkladné – pořizujeme si výpisky,  

                                                                                    hledáme klíčová slova 

                                                            c)třetí čtení – soustředím se na námi vybraný text 

Můj deník 

Vypiš úryvek z textu, který na tebe 

zapůsobil (př. připomněl ti vlastní 

vzpomínku, představuje pro tebe záhadu, 

nemůžeš s ní souhlasit, něco, co bys 

chtěl/a prožít také…) 

 

Napiš souvislým textem komentář ke 

zvolenému úryvku z textu. (Proč sis 

zaznamenal/a právě ji, co ti 

připomněla, jaké otázky v tobě 

vyvolala, s čím nesouhlasíš…) 

 

  

https://testi.cz/testy/starovek/rceni-vznikla-z-reckych-baji-a-povesti/


 

Teď už půjde učení hladce a ty budeš chytrolín.  Hezký čas a měj se krásně😊 RCH 

      ŘEŠENÍ      a) 

Pks  řídící podstatné jméno Pkn 

krásný, můj, třetí dům na skále, z betonu, v Korytné 

skleněné, naše, nějaké akvárium ze skla, s rybičkami, v pokoji 

dřevěná, tvoje, jedna skříň ze dřeva, za gaučem, rodičů 

plnicí, barevné, vaše pero z keramiky, pro ni 

dvoupatrová, smrková, moje postel ze smrku, od babičky, pro děti 

krátké, květované, narozeninové kalhoty s květy, k narozeninám 

papírové, páté kolo z papíru, z modelu 

 

b)Další cvičení bude opakováním přísudku, podmětu a přívlastku – strana 103, cvičení 5 

-vypiš si tři věty – nad každé slovo napiš číslicí slovní druh a větný člen + nakresli graf 

3 Pks           1 Po        3        5 Přs 

Můj            bratříček   se      rozplakal. 

 

 

 

 

  1 Po      3      5 Přs     7        3 Pks          1 (předmět Pt – to ještě neumíme) 

Sousedé si   povídali   o     svých        rodinách. 

 

 

 

 

3 Pks        1Po            5 Přjs     2 

Tato       kniha             je       půjčená. 

 

 

Cvičení 6 na straně 104 – vypiš přívlastky neshodné. 

životem, lesem, Měsíce, u moře, domů, rybníka, na 

spadnutí, do dveří, mamince 

  

       LITERÁRNÍ ÚKOL       Pandora skříňka, Prométheus oheň, Poseidon trojzubec, Minotaurus 

labyrint, Cháron loďka, Zeus blesk, Midas oslí uši. 


