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Milí šesťáci, 

tento týden se budeme učit o dalším větném členu, a to o příslovečném určení. Zápisy si opět přepište 

pěkně barevně do teorie, úkoly splňte do cvičného sešitu. 

Milovníci slohu a literatury si také přijdou na své.  

Přeji Vám hezký a snad i slunečný týden.  

 

Příslovečné určení (Pu) 

- rozvíjející větný člen. 

- vyjadřuje různé okolnosti a vztahy. 

- závisí: nejčastěji na 5., (někdy na 2. nebo 6.) 

- bývá vyjádřen: často 6. (choval se tiše) nebo 1. (s předložkou i bez ní - šel do lesa, 

procházel se lesem), méně často infinitivem (spěchal otevřít) 

 

- podle otázek dělíme Pu na různé druhy. 

1. Pu místa – Pum – ptáme se: Kde? Kam? Odkud? Kudy? Kam? 

 

Petra přijela z Prahy. (Odkud přijela? Z Prahy.) 

 

2. Pu času – Puč – ptáme se: Kdy? Odkdy? Dokdy? Jak dlouho? Jak často? 

  

Pavel se vrátí zítra. (Kdy se vrátí? Zítra.) 

 

3. Pu způsobu – Puz – ptáme se: Jak? Jakým způsobem? 

 

Jana mluví spisovně. (Jak mluví? Spisovně.) 

 

 

 

 

 

Např. Dítě utíkalo po silnici.   Jirka se vrátil ze zahraničí.   

a) Utíkalo po kom, čem?   a) Vrátil se z koho, čeho? 

b) Utíkalo kudy?   b) Vrátil se odkud? 

  - po silnici = Pum   - ze zahraničí = Pum 

 

ÚKOL 1: Věty přepiš do cvičného sešitu a podtrhni a nadepiš příslovečné určení místa (Pum). 

Na obloze se objevily černé mraky. Tam už se dnes rozhodně nedostanete. Autobus najednou 

zastavil v zastávce na znamení. Vojenská družina se ubírala přes hluboký les. 

!!! Pokud se můžeme na větný člen ptát dvěma způsoby, tj. pádovou otázkou 

(na koho, co? do koho, čeho?...), ale také příslovečnou otázkou (kam, kde?...), 

dáváme přednost otázce příslovečné a větný člen určíme jako Pu. 
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ÚKOL 2: Věty přepiš do cvičného sešitu a podtrhni příslovečné určení času (Puč). 

O půlnoci začaly padat na Vysočině kroupy. Večer seděl na lavičce. Zůstaneš se mnou až do 

konce představení? Učí se od časného rána. Náš soused hraje denně na housle. 

ÚKOL 3: Věty přepiš do cvičného sešitu a podtrhni příslovečné určení způsobu (Puz). 

Jedno vývojové stadium žáby se nazývá pulec. Špatně jsme si rozuměli. Ondra mluvil 

srozumitelně. Máma rychle ukončila rozhovor. Balíček je zalepený lepidlem. 

 

Každý větný člen může být: 

HOLÝ ROZVITÝ NĚKOLIKANÁSOBNÝ 

Není rozvitý jiným větným 

členem. 

Př. Teta uklízela. 

Je rozvitý jiným větným 

členem. 

Př. Moje teta uklízela. 

Více větných členů. 

Př. Teta i babička uklízely. 

 

 

VYPRAVOVÁNÍ 

- Do slohového sešitu si napiš nadpis Vypravování a opiš modré rámečky ze stran 123, 

124 a  127 v učebnici. 

- ÚKOL 4: Dále udělej v učebnici na straně 123 cvičení 2 a, b – popřemýšlej ústně;       

2 c písemně do slohového sešitu (10 – 15 vět). 

 

BAJKA 

- krátký příběh psaný veršem nebo prózou. 

- zvířata mají lidské vlastnosti a chovají se jako lidé. 

- dává lidem ponaučení, jak se mají správně chovat. 

- původně byla určena pro dospělé. 

- první bajky vznikly asi v 6. st. př. Kr. 

- v naší literatuře se objevuje od 14. století. 

- moderní bajky píše náš autor MILOŠ MACOUREK. 

 

 

- Další autoři bajek: 

EZOP (Řecko) 

JEAN DE LA FONTAINE /žán de la fonten/ (Francie) 

IVAN ANDREJEVIČ KRYLOV (Rusko) 
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ÚKOL 5: Přečti si a přepiš následující bajku do literárního sešitu a odpověz  celou větou, 

které přísloví nejlépe charakterizuje chování člověka z bajky? 

a) Kde nic není, ani smrt nebere. b) Komu není rady, tomu není pomoci. 

c) Zadarmo ani kuře nehrabe. d) Kdo chce víc, nemá nic. 

 

EZOP: BAJKY 

Jeden člověk měl takovou divnou slepici. Snášela zlatá vejce. Zlatá! A ten člověk nebyl 

spokojen. Chtěl rychle zbohatnout. Věřil, že slepice má uvnitř velkou hroudu zlata. 

Nerozmýšlel se mnoho. Slepici zabil. Vykuchal ji. Ale: kde nic tu nic! Našel v ní jen to, co 

mají uvnitř všechny ostatní slepice. (přeložil František Branislav) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení: 

ÚKOL 1: Pum - Na obloze se objevily černé mraky. Tam už se dnes rozhodně nedostanete. 

Autobus najednou zastavil v zastávce na znamení. Vojenská družina se ubírala přes hluboký 

les. 

ÚKOL 2: Puč - O půlnoci začaly padat na Vysočině kroupy. Večer seděl na lavičce. Zůstaneš 

se mnou až do konce představení? Učí se od časného rána. Náš soused hraje denně na housle. 

ÚKOL 3: Puz - Špatně jsme si rozuměli. Ondra mluvil srozumitelně. Máma rychle ukončila 

rozhovor. Balíček je zalepený lepidlem. Petr jezdí do školy na kole. 

ÚKOL 4: d) 

 

 


