
ČJ (4. 5. – 7. 5. 2020), 6. tř. 

Děkuji všem žákům a rodičům za spolupráci a za odeslané práce.  

Veškerou komunikaci směřujte prosím na stelclova@zsnovyhrozenkov.cz  

ŘEŠENÍ (z minulého týdne): 

 Podmět a přísudek (základní větné členy) 

Vyhledejte podmět a přísudek, určete druh podmětu ( vyjádřený, nevyjádřený) a druh přísudku 

(jmenný se sponou, jmenný beze spony, slovesný):  

1. Jabloň (V) je nejrozšířenější ovocný strom (jm. sp.) v našich zahradách.  

2. Seznamte se (sl.) s mým novým kamarádem. (vy – N) 

3. Alena (V) se stala jejich neocenitelnou pomocnicí (jm. sp.). 

4. Tento nátěr (V) už dlouho nevydrží (sl.). 

5. Včera večer jsem nemohla usnout (sl.). (já – N)  

6. Chtěl jen napodobit (sl.) svého staršího sourozence. (on – N) 

7. V oboře se pásli (sl.) jeleni a laně (V). 

8. Nakrájenou zeleninu jsme řádně zamíchali (sl.). (my – N) 

9. Průchod (V) zakázán (jm. beze spony). 

10. Hosté (V) se bavili (sl.) až dlouho do noci.  

 U s 104/4 

Čédiny, vízo, čtverec, písemku, vobšlehnout, tasenej, vytasit, nadrtit, píchnu. 

 PS s. 54 

1. úly, úkol, půllitr, můra, léčebná kúra, úrodné, kůrovec, túra, pravoúhlý, lázeňská kúra, 

zúčastnit se, blůza 

2. práh, odpadkový, stužka, skládka, nehty, loďka, přezka, nádobka, stávka, přes, úžeh, 

borůvka 

3. nainstalovali, uspořádaly, zhoršovaly, vystrojily/i, byly uschovány, odstěhovaly 

4. dobil, nabyté, semlít, mlýnku, plížení, nebylo, slyšitelné, ozývalo, výskání, zablýsklo, blížilo, 

vyviklaný, vybitou, dobít, vířivce, neobyčejný, plynula, třpytila 

5. zhlédli, sužuje, sjednali, zvrhli, zprávu, spravit, zpravují, ztěžuje, zjednal 

6. Staroměstské náměstí v Praze, Berounsko, v Mariánských Lázních, v ulici Kapitána Jaroše, 

most Svobody, Gymnázium Benešov, Lomnický štít ve Vysokých Tatrách, Rokytnice 

v Orlických horách, rozhodnutí Magistrátu města Prahy, Čertovo jezero u Železné Rudy na 

Šumavě, Karlova univerzita 

mailto:stelclova@zsnovyhrozenkov.cz


NOVÉ ÚKOLY 

MLUVNICE 
Vzhledem k tomu, že školy jsou stále zavřené, vrhneme se na rozvíjející větné členy. My už 

jsme probrali základní větné členy (podmět a přísudek), teď se budeme věnovat rozvíjejícím 

VČ (přívlastek, předmět, příslovečné určení). 

Zápis do sešitu: 

Rozvíjející větné členy 

Mezi rozvíjející větné členy patří přívlastek, předmět, příslovečné určení a doplněk. 

Přívlastek (přečíst v U s. 71 - 72) 

Podívejte se na následující výukové video. Vše, co je na něm zapsáno na tabulích, si zapište do 

sešitu. 

Přívlastek: https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4 

U s. 71/2 písemně do sešitu 

PS s. 38/3  vzor: zubní (Pks) kaz v zubu (Pkn) 

PS s. 38/4 pouze podtrhnout přívlastky a nadepsat, zda jsou shodné nebo neshodné 

Přívlastek procvičuj na https://www.umimecesky.cz/ 

Do 8. 5. vypracuj zápis z mluvnice, ofoť a pošli. 

 

LITERATURA  

Přečíst v čítance s. 184 - 185 

Zápis do sešitu: 

Cestopisy 

Richard Halliburton: Ó samoto! 

Ukázka z knihy Toulky světem. 

1. Vyhledej na internetu, kdo to byl Robinson, a napiš o něm 3 věty. 

2. Na pustý ostrov si můžeš vzít pouze 5 věcí. Napiš, co by sis vzal. 

Pro zájemce: 

Víťa Marčík - Robinson Crusoe: https://www.youtube.com/watch?v=Lo8Kl828tx0 

Dobrodružství Robinsona Crusoe (loutkový): https://www.youtube.com/watch?v=eD5xK6-7QD0 
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