
Milí šesťáci, 

opět Vás po týdnu zdravím.  

Mám radost, že mi posíláte velmi pěkné a nápadité recepty na pohodový den. 

Rozhodně některé vyzkouším.   

Také se Vám zdá, že čas neuvěřitelně rychle letí? Pomalu se nám blíží konec školního 

roku. Tentokrát nás minuly čtvrtletní testy.  Přesto neváhejte a občas si do rukou 

vezměte Váš oblíbený sešit teorie a opakujte si.  

Přeji Vám krásné dny s češtinou…a nezapomínejte na četbu! 

 

Zapiš si (vytiskni a vlep) do teorie a nauč se: 

PŘÍVLASTEK 

- rozvíjející větný člen (závisí na jiném větném členu, rozvíjí ho) 

- ptáme se otázkami: JAKÝ?, KTERÝ?, ČÍ?, KOLIKÁTÝ? 

- rozlišujeme přívlastek SHODNÝ (Pks) a NESHODNÝ (Pkn) 

 

 

CESTA 1. 

  

 

lesní (Pks) lesem (Pkn) 

 

shoduje se s 1. v rodě, čísle a pádě neshoduje se s 1. v rodě, čísle a pádě 

nejčastěji vyjádřený 2. (3., 4.) 
nejčastěji 1. - v pádě prostém nebo 

předložkovém (6., infinitivem) 

nejčastěji stojí před 1. nejčastěji stojí za 1. 

 

Např.: 

Pks  podstatné jméno1 Pkn 

polský2. obyvatel Polska1. 

papírová2. růže z7. papíru1.. 

kamenný2. most z7. kamení 

zlatý2. prstýnek ze7. zlata1 

zubní2. pasta na7. zuby1. 

kuchyňský2. stůl v7. kuchyni1. 

dřevěná2. bouda ze7. dřeva1. 



Cvičení 1: Do cvičného sešitu si načrtni tabulku a přívlastky správně zapiš. 

srdeční nemoc, zábavný společník, výstavní sál, sklenice limonády, sluneční paprsky, 

sobotní den, kniha pohádek, čelní kost, pomerančová vůně, polední přestávka, 

prohlídka zámku, vzdušný prostor, dům se strašidly, svit měsíce, věž kostela, 

krkonošská sjezdovka, hod oštěpem, brandýská radnice, pražské věže, plamenná řeč, 

hra na housle, rodinný dům, ranní rozcvička, stopy zvířat, lesy Šumavy, chov koní, 

denní tisk, jeskynní průzkum, kamenné schody, tamější zámek 

 

Pks Pkn 

srdeční limonády 

  

  

  

  

 

 

Cvičení 2: Přívlastky shodné se někdy dají převést na přívlastky neshodné a 

naopak. Přepiš a doplň tabulky (do cvičného sešitu). 

 

přívlastek shodný přívlastek neshodný 

domácí úkol  

hokejové utkání  

kamenný most  

proutěný košík  

vizovické pečivo  

lednové slevy  

čajová souprava  

 

 

přívlastek shodný přívlastek neshodný 

 závaží z olova 

 pohár s čokoládou 

 dárek od dědečka 

 salát ze zeleniny 

 žrádlo pro psa 

 barvy na venek 

 vývar z kuřete 

 buchty s mákem 

 

Cvičení 3: V sešitě  teorie si důkladně zopakuj vše o slovesech. Zahraj si na 

učitele a v následujících řádcích vyhledej chyby. Počet chyb i opravená slova mi 

napiš na e-mail (miroslava.mikulcova@zsnivnice.cz) nebo do soukromého chatu 

(ne do Příspěvků) v Teams. 

přál sis – mluvili bychom – smál ses mu – jedli by jste – pověs prádlo  

- četli bychom – hrál by sis – četli byste – kde ses toulal – jez pořádně 

přijeli by jsme – přišel bys k nám – ztratil ses – pověste mi pohádku – šli by jste s námi 

mailto:miroslava.mikulcova@zsnivnice.cz


Řešení: 

 

Cvičení 1: srdeční nemoc, zábavný společník, výstavní sál, sklenice limonády, 

sluneční paprsky, sobotní den, kniha pohádek, čelní kost, pomerančová vůně, polední 

přestávka, prohlídka zámku, vzdušný prostor, dům se strašidly, svit měsíce, věž 

kostela, krkonošská sjezdovka, hod oštěpem, brandýská radnice, pražské věže, 

plamenná řeč, hra na housle, rodinný dům, ranní rozcvička, stopy zvířat, lesy Šumavy, 

chov koní, denní tisk,, jeskynní průzkum, kamenné schody, tamější zámek. 

 

 

Pks Pkn 

srdeční limonády 

zábavný pohádek 

výstavní zámku 

sluneční se strašidly 

sobotní měsíce 

čelní kostela 

pomerančová oštěpem 

polední na housle 

vzdušný zvířat 

krkonošská Šumavy 

brandýská koní 

pražské  

plamenná  

rodinný  

ranní  

denní  

jeskynní  

kamenné  

tamější  

 

 

Cvičení 2:  

 

přívlastek shodný přívlastek neshodný 

domácí úkol úkol na doma 

hokejové utkání utkání v hokeji 

kamenný most most z kamene 

proutěný košík košík z proutí 

vizovické pečivo pečivo z Vizovic 

lednové slevy slevy v lednu 

čajová souprava souprava na čaj 

 

 

 



 

přívlastek shodný přívlastek neshodný 

olověné závaží závaží z olova 

čokoládový pohár pohár s čokoládou 

zeleninový salát salát ze zeleniny 

psí žrádlo žrádlo pro psa 

venkovní barvy barvy na venek 

kuřecí vývar vývar z kuřete 

makové buchty buchty s mákem 

 

 

Cvičení 3:  

Řešení zašli na e-mail nebo do Teams do 6. května. 

 

 

 


