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Milý šesťáku, přeji Ti krásný čas a nezapomenutelné 

okamžiky s češtinou. Jistě se už nemůžeš dočkat dalších úkolů. 

A o čem to tento týden bude? Pokročíme dál v tématu větných 

členů a stane se z Tebe bajkař,, nemyslím.. „bajker“ 

Měj se hezky, ať se Ti daří plnit povinnosti co 

nejlépe a jsi dobře naladěn. A stále platí: když si 

s něčím nebudeš vědět rady, jsem tu pro Tebe.  RCH                

                    

      OPAKOVÁNÍ       Otevři si školní sešit a doplň „rodný list“ přívlastku 

– nejdůležitější informace, které musíš vědět, i kdybych Tě v noci probudila. Nezapomeň dbát 

na úpravu – datum, značení cvičení.. 

PŘÍVLASTEK 

Značka/ druhy přívlastku: 

Ptáme se na něj: 

Závisí/ rozvíjí: 

      PRÁCE V UČEBNICI        

a) Otevři si učebnici na straně 104 a ze cvičení 9 vypiš přívlastky a rozděl je na shodné/ 

neshodné. Cvičení napiš do školního sešitu, opět jej nezapomeň označit. 

b) Na straně 104 vypracuj cvičení 10 – tři věty, grafické znázornění nedělej. 

 

      NOVÉ UČIVO      Nyní se posuneme o krok dále v kapitole o větných členech. To, co je 

v rámečku, si neopisuj. Zapni mozkové závity, dobrodružství začíná. 

Vzpomínáš si na naši pohádku o větných členech? Zapátrej v paměti a podívej se na 

tuto větu:   

              3          1          5           2           1 

            Pks      Po         Přs       Pks       Pt 4 

Naše maminka pekla voňavou buchtu.  

                                                

- určíme si slovní druhy, to je důležité pro další práci 

- vyhledáme základní skladební dvojici (podmět a přísudek) 

- vyhledáme rozvíjející větné členy (přívlastek – tvoří dvojici s podstatným 
jménem) – toto všechno už umíme 

- zůstalo nám slovo buchtu. Jak se zeptáme, abychom si slovem buchtu 

odpověděli? Koho, co pekla? Koho, co je 4. pádová otázka. 

                větný člen, který závisí (rozvíjí sloveso) na slovese a ptáme se  

                na něj pádovými otázkami se nazývá PŘEDMĚT      

 

 

 

Já jsem 

bajkař.  

Víš, kdo 

jsem? 

Tohoto 

bajkera znát 

nemusíš       



 

Teď si otevři sešit TEORIE a krásně barevně si napiš: 

 PŘEDMĚT 

- rozvíjející větný člen závislý na slovese nebo přídavném jméně 

- vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterou slovesný děj zasahuje nebo které se týká 

ROZVÍJÍ  

SLOVESO 
     5 
Mluvil o své rodině.          Pt 6 
o kom, o čem mluvil – o rodině 
 

 PŘÍDAVNÉ JMÉNO 
                                 2             
Zaujala je dívka zpívající ukolébavku. 
                                     Pt 4 
zpívající koho, co? – ukolébavku 
 

 

 

- ptáme se: pádovými otázkami (kromě 1. a 5. pádu) a řídícím členem 

př.  slyšel Janu – koho, co slyšel? Janu Pt 4 

 pracoval s kružítkem – s kým, s čím pracoval? s kružítkem Pt 7 

- značí se: Pt + číselné označení pádu  

- bývá vyjádřen: podstatným jménem (Psal o problémech.   O kom, o čem psal?) 

    zájmenem (Kamarád ti nevěří. Komu, čemu nevěří) 

 číslovkou (Bez dvou se obejdeme. Bez koho, čeho se obejdeme) 

 infinitivem (David dokáže kreslit. Koho, co dokáže?) 

- grafické znázornění: 

Maminka      pekla           buchtu. 

Po                       Přs 

 

                                              Pt 4 

        

 

      PRÁCE S UČEBNICÍ       Nové učivo o předmětu si pročti v učebnici na straně 106. K tomu 

si ústně doplň cvičení 1. 

 

      HRAVÁ ČEŠTINA      Nalistuj si stranu 29 a udělej cvičení 2, 4. 

 

      LITERÁRNÍ VÝCHOVA       Slíbila jsem, že se dnes podíváme do světa bajek a propojíme 

to se slohovým učivem (zjistíš, jestli jsi čtenářsky gramotný). 

a) Pozorně si přečti charakteristiku bajky. 

Bajka je vymyšlený literární útvar. V bajkách vystupují zvířata, která se chovají a jednají jako lidé. 
Zvířata získávají vlastnosti, které jsou pro ně typické (liška – chytrost a vychytralost).  Z každé bajky 
vyplývá nějaké poučení. Bajky kritizují něco špatného, působí na lidi a snaží se odstranit tyto špatné 
vlastnosti. Původně byly určeny pro dospělé. S bajkami se setkáme po celém světě. 

Maminka

a 

pekla 

buchtu 



Nejznámějšími autory bajek byli Ezop, Jeana de La Fontaine, Ivan Andrejevič Krylov, Ivan Olbracht, 
Václav Říha a Karel Václav Rais. 

b) Četl jsi pozorně? Vyber správnou odpověď (toto cvičení udělej jenom ústně). 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zapiš si to literárního sešitu (nezapomeň na hezkou úpravu) 

BAJKA 

- je příběh s mravním ponaučením, ve kterém se zvířata (rostliny, věci) chovají jako lidé 

- obsahují jinotaj-utajený, skrytý smysl 

- původně určené pro dospělé 

 

  

Autoři bajek: 

světoví  EZOP (Řek) – 6. stolení př. n. l. 

  JEAN DE LA FONTAINE (Francouz) 

  IVAN ANDREJEVIČ KRYLOV (Rus) 

naši:   KAREL ČAPEK 

  IVAN OLBRACHT 

Pro zájemce je v záložce SOUBORY – Prezentace vložená prezentace o bajce. 

     Teď je ta správná chvíle si jednu bajku poslechnout, nebo si ji přečíst       

https://www.youtube.com/watch?v=QoACAzw8A04  

Zajíc a želva 

Zajíc se stále chlubil, že je nejrychlejší běžec v širém okolí. Neustále se vysmíval želvě: „Jsi 

ten nejpomalejší tvor, jakého jsem poznal. Ty nikoho nepředběhneš.“ 

Želva mu odpověděla: „Jen nebuď tak domýšlivý, vím, že jsi rychlý, ale i tebe někdo dokáže 

v běhu porazit.“ 

Zajíc se zasmál: „Mě nikdo nepředběhne. A víš co? Pojďme spolu závodit.“ 

Bajka je pravdivý příběh vymyšlený příběh 

Ezop byl autor bajek malíř 

Zvířata  mají lidské vlastnosti nemají lidské vlastnosti 

Z bajky  nic se nedozvím vyplývá ponaučení 

Bajky chválí špatné vlastnosti kritizuje špatné vlastnosti 

Bajky najdeme po celém světě jenom v Evropě 

https://www.youtube.com/watch?v=QoACAzw8A04


Želva souhlasila, a tak se pustili do přípravy závodu. Nejprve vytyčili trasu. Vyběhli ze 

startovní čáry a závod začal. Když zajíc viděl, že je kousek před ním cíl, ohlédl se. Želvu spatřil 

daleko za sebou. Sunula se velmi pomalu. Řekl si, že si chvíli oddechne ve stínu pod stromem. 

 „Želvo, než ke mně přiběhneš, na chvíli si odpočinu,“ zavolal na ni. Nečekal ale, že ho horký 

vánek ukolébá ke spánku. Zajíc pod stromem usnul. 

Želva se vytrvale sunula dopředu. Když ušák otevřel oči, uviděl ji pohybující se kousíček před 

cílovou čárou. Zajíc vyrazil jako střela, avšak želvu už předehnat nedokázal. Právě udělala poslední 

krok a byla v cíli. 

Zajíc zahanbeně usedl na zem. Závod prohrál. 

     Do literárního sešitu písemně odpověz na otázky (otázky neopisuj, jen očísluj a rovnou 

piš odpověď). 

1. Jaké měl zajíc vlastnosti? 

2. Napiš ponaučení, které z bajky plyne. 
3. DOBROVOLNÝ ÚKOL: Zahraj si na bajkaře a napiš do literárního sešitu nějaké hezké 

vyprávění ze života zvířat, které přinese mravní ponaučení. Svoje bajky mi prosím vyfoť a 

pošli na mail. Už teď se těším na pěkné počteníčko.Termín je do 7. června 2020. 

Hezký čas a měj se krásně😊 RCH 

 

      ŘEŠENÍ       

PŘÍVLASTEK 

Značka/ druhy přívlastku: Pk /Pks, Pkn 

Ptáme se na něj: jaký? který? čí? kolikátý? 

Zavisí/ rozvíjí: podstatné jméno 

a) 104/9 

 PŘÍVLASTEK SHODNÝ PŘÍVLASTEK NESHODNÝ 

malí (lodičkové), našeho (vzrůstu), bradatí 

(trpaslíci), žádné (fousy), obtloustlým (bříškům), 

pestrých (barev), žádnou (obuv), hustá (srst), jejich 

(srsti), dlouhé, obratné (prsty), dobromyslné 

(obličeje), hlubokým hlaholivým (smíchem) 

(polovičky)vzrůstu, (sklon) k bříškům, (srsti) na 

hlavách 

b) 104/ 10 – jsou možné různé varianty 

        Pks                                           Po        Pkn                             Přs 

Naše, velká, sousedova, třetí, černá..doga  za plotem, na řetězu nás budila. 

 

    Pks                                                          Po    Přs            Pks                                             Pkn 



Tato, moje, červená, bratrova, šestá.. kniha patří do naší, dřevěné, žluté..knihovny ze dřeva, za 
křeslem, v podkroví.. 

Pks                                       Po       Přs       Pks                                                     Pkn 

Náš, pracovitý, neznámý soused sklízí vlastní, lahodné, první..ovoce ze stromů, ze sadu, 
jabloní… 

      HRAVÁ ČEŠTINA       

 

 

  

 

 

  

 

   

  

       LITERÁRNÍ ÚKOL       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajka je pravdivý příběh vymyšlený příběh 

Ezop byl autor bajek malíř 

Zvířata  mají lidské vlastnosti nemají lidské vlastnosti 

Z bajky  nic se nedozvím vyplývá ponaučení 

Bajky chválí špatné vlastnosti kritizuje špatné vlastnosti 

Bajky 
najdeme po celém světě jenom v Evropě 


