
ČJ 6. ROČNÍK ZADÁNÍ OD 4. 5. – 15. 5. 

 

OPĚT PLATÍ TO, ŽE NA E-MAILY VYUČUJÍCÍCH POSÍLÁTE POUZE OZNAČENÁ CVIČENÍ! 

KONKRÉTNĚ SE JEDNÁ O CVIČENÍ A, B + LITERATURU. 

 

MLUVNICE 

Protože ne všem šly větné členy v minulém zadání určit, zkusíme je nyní procvičit postupně. 

Stále platí, že pokud ti něco není jasné, pracuj se sešitem a učebnicí, nebo se obrať na svého 

učitele.  

 

A) Pks x Pkn - najdi ve větě přívlastek, podthni ho a rozliš přívlastek shodný a 

neshodný  (může jich být ve větách víc) POŠLI NA MAIL 

Krátké shrnutí (vysvětlení): na přívlastek se ptáme jaký, který, čí (např. jízda vlakem - jaká jízda? - 

vlakem = jedná se o přívlastek); rozlišujeme shodný, který stojí většinou před podstatným jménem 

(hluboký les) a neshodný, který stojí většinou za podstatným jménem (dveře od domu) 

1. Zahraniční pobyt se nám moc líbil. 

2. Na věži kostela odbíjela půlnoc.  

3. Už se těšíme na sluneční dny. 

4. Pravěcí lidé pojídali plody stromů. 

5. Zámek ve Zbraslavi má obrazovou galerii. 

 

 

B) Pum, Puč, Puz – najdi ve větě příslovečné určení a rozliš, zda se jedná o př. urč. času, 

místa, způsobu (může jích být ve větách víc) POŠLI NA MAIL 

Krátké shrnutí (vysvětlení): na příslovečné určení se ptáme otázkami kde? (potom se jedná o 

příslovečné určení místa - např. do Prahy), kdy? (příslovečné určení času - např. dnes), jak? 

(příslovečné určení způsobu - např. smutně) 

1. Včera jsme šli do lesa. 

2. Po schodech musíme chodit opatrně. 

3. V sobotu plánujeme výlet do muzea. 

4. Zítra se sejdeme před školou. 

5. Protože měl radost, tak si vesele poskakoval. 

 

 

C) Po a př - Najdi ve větě podmět a přísudek NEMUSÍŠ POSÍLAT 

Krátké shrnutí (vysvětlení): přísudek ve větě je sloveso v určitém tvaru = vyčasované (vyjadřuje, co 

podmět dělá - např. čte), na podmět se ptáme pomocí přísudku a 1. pádu (kdo, co danou činnost 

vykonává? - např. Děti čtou - kdo co čte - děti) 



1. Jirka se nachladil. 

2. Na školním hřišti jsme hráli vybíjenou. 

3. Náhle do korábu nečekaně narazil prudký poryv větru. 

4. Naši fotbalisté vyhráli utkání s Norskem. 

5. K večeru se začala blížit od západu tmavošedá mračna. 

 

D) Pt – najdi ve větě předmět a urči, v jakém je pádě (i předmětů může být ve větě víc) 

NEMUSÍŠ POSÍLAT 

Krátké shrnutí (vysvětlení): na předmět se ptáme všemi pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu (např. 

Navštívíme rodiče - koho co navštívíme? - rodiče) 
 

1. Petr daroval Lucce srdce z perníku. 

2. V dálce uviděl psa. 

3. Babička četla každý večer dětem pohádku. 

4. Děti si na výletu užily mnoho zábavy. 

5. Koně rytířů dupaly svými kopyty. 

 

 

E) Pravopis – toho není nikdy dost 😊 - doplň i/y  NEMUSÍŠ POSÍLAT  

I. 

1. Topoly, duby a břízy rostl__ u potoka. 

2. Do kina jsme přišl__ raději brzy. 

3. Na jaře krásně kvetl__ třešně. 

4. Maminka, tatínek a děti jel__ na návštěvu k babičce. 

5. Čápi odletěl__ do teplých krajin. 

 

II.* 

v les__ ch, viset na jedl__, pěstovat cibul__, mezi královstv__ m__, vzácné drahokam__, se 

ps__, pást krav__, holub__ vrkali, vrátit se za tm__, v jetel__, sledovat stop__, psát dopis__  

Jirkov__, s dravými orl__, z Ostrav__  do Břeclav__, kilogram sol__, v rákos__, několik 

mrkv__, dobré zpráv__, pyšní páv__, do Vltav__, chvílem__, pozorovat lv__, trs tráv__, smažit 

na pánv__, mistrovstv__  Evrop__, prodejna obuv__ , šálek káv__, sedět na větv__, košík s 

třešněm__, řídit se předpis__  a pravidl__, všemi mastm__  mazaný, lov__  beze zbraní, náv-

štěva Opav__, vysvětlit příslov__, upřímné pozdrav__, svěřit se se starostm__, vyzdobit 

květinam__, číst seznam__, vážené dám__; 
 

* správnost zkontroluj pomocí Pravidel českého pravopisu nebo na www.pravidla.cz  



SLOH/LITERATURA 

Pro tentokrát jsme pro vás připravili 2 krátké texty, jenže jejich odstavce jsou přeházené - seřaďte je 

tak, jak mají jít za sebou a řešení POŠLETE NA MAIL 

 

I. Uspořádejte jednotlivé části textu (A-F) tak, aby na sebe navazovaly: 

A) „Tondo, dáš mi také stovku, když jednu žábu sním?“ „Ale proč ne.“ 

B) Ticho přeruší Franta: „Ty, Tondo, řekni mi, proč jsme ty žáby vlastně jedli?“  

C) Franta se vrhne po žábě a ta se v okamžiku ztratí v jeho puse. Tonda mu vrátí dle úmluvy 

sto korun. Oba jdou zamyšlení cestou dál. 

D) Franta se sebezapřením zaplatí výhru. Nemůže zapomenout na prohrané peníze, a tak se 

po chvíli ptá: 

E) Najednou Frantu napadne: „Tondo, když jednu žáby chytneš a sníš, dostaneš sto korun.“ 

Tonda se dlouho nerozmýšlí, popadne žábu a vmžiku jí má v sobě. 

F) Dva kamarádi jdou bažinatou krajinou. Každou chvíli přeskočí přes cestu žába. 

                    (ABC, 25-26/2015, upraveno) 

1.___   2. ___   3.___   4. ___   5. ___   6. ___    
 

 

II. Uspořádejte jednotlivé části textu (A-F) tak, aby na sebe navazovaly: 

A) „Měl jsem za tím kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tehdy vrátit, musil jsem 

spěchat se podívat, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co za mořem, 

které bylo za horou, co za pouští, která byla za mořem. 

B) „Kdybych však měl klobouček se sojčím pérkem, snad bych zapomněl a snad bych se stal 

znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku.“ 

C) A utřel si druhou slzu, skoro studenou. „Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, 

synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérkem sojčím. Kdo z vás mi 

přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu, bude králem!“ 

D) Král měl tři syny, zavolal však pouze dva, neboť třetího syna, Honzu, nebral vážně. (Je 

zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně, ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, 

nakonec si úctu vynutí.) 

E) „Když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v Daleké zemi klobouček,“ pravil 

král těm dvěma synům, když se před ním shromáždili.  

F) Dnes už vím, co leží za všemi moři, za horami a lesy. A je mi smutno z vědění.“ Vzdechl a 

utřel si vlažnou slzu.                                                       

                   (J. Werich, Fimfárum, upraveno) 

1.___   2. ___   3.___   4. ___   5. ___   6. ___    


