
Český jazyk – 6.třída (6.-8.4.) 

 

POKUD BY BYL JAKÝKOLIV PROBLÉM, KONTAKTUJTE MĚ NA E-MAILU NEBO MESSENGERU. 

V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE MŮŽEME INDIVIDUÁLNĚ DOMLUVIT NA ONLINE KONZULTACE 😊. 

 

MLUVNICE – Skončili jsme opakováním ohebných slovních druhů a naší další kapitolou budou 

Základní větné členy – tedy podmět a přísudek. Těmto větným členům jsme věnovali chvilku skoro 

každou hodinu mluvnice, proto tohle bude pro vás spíš opakování      . Tento týden začneme 

přísudkem. 

 

Přísudek (Př) 

- tvoří společně s podmětem základní skladební dvojici 

- vyjadřuje, co podmět dělá, co se s ním děje 

- nejčastěji bývá vyjádřen slovesem (Slunce svítí. Motýli poletují.) 

- značíme vlnovkou 

- 

 

Přísudek slovesný jednoduchý – tvořen pouze slovesem v určitém tvaru – př. Jiří se učil. 

Přísudek slovesný složený – tvořen ze slovesa + infinitivu 

           - př. Musíme se (způsobové sloveso) dobře učit (významové sloveso).  

                   Začínáme (fázové sloveso) psát (významové sloveso) úkol.  

Přísudek jmenný se sponou – tvořen tvary sponového slovesa (být, bývat, stát, stávat se) +  

                                                       podstatným nebo přídavným jménem 

            - Sestra se stala (sponové sloveso) učitelkou (podstatné jméno). 

            - Podzim bývá deštivý. 

Přísudek jmenný beze spony – ve větě někdy sloveso vynecháme – př. Škola základ života. 

 

 Sloveso být = existovat je plnovýznamovým slovesem a určujeme ho jako přísudek – př. Brambory 

jsou ve sklepě.  

 

- tento zápis si přepište nebo vlepte do sešitu  

- v učebnici na straně 93 vypracujte do sešitu cvičení 4a + b 



- v učebnici na straně 94 písemně do sešitu vypracujte cvičení 8 a na straně 95 cvičení 11 

Úkoly posílejte do pátku 10.4., ale nenechávejte to na poslední chvíli, ať si taky užijete prázdniny 😊. 

- druhy přísudku si procvičujte zde 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=%C4%8Cesk%C3

%BD%20jazyk&search1=04.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=04a.+P%C5%99%C3%ADsudek+-

+druhy#selid 

https://testi.cz/testy/cestina/prisudek/ 

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_114 

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_113 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA – protože se vám pracovní listy s opakováním minulý týden moc povedly, čímž 

jste mi udělali velkou radost, úkolem na tento týden bude pouze číst a pracovat na vašem 

čtenářském deníku. 

 

SLOH – minulý týden jsem vám zadala vypracovat popis pracovního postupu, který máte odevzdat do 

neděle 12.dubna. Spousta z vás mi už pracovní postup poslala – ti jsou tedy bez domácího úkolu a 

zbytek mi pracovní postup pošle      . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=04a.+P%C5%99%C3%ADsudek+-+druhy#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=04a.+P%C5%99%C3%ADsudek+-+druhy#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=04a.+P%C5%99%C3%ADsudek+-+druhy#selid
https://testi.cz/testy/cestina/prisudek/
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_114
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_113


 


