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MLUVNICE: 

Kdo ještě nezvládá určování podmětu a přísudku: 

Tady si ještě můžete přečíst, jak podmět a přísudek určujeme 

https://www.pravopisne.cz/2012/11/pravidla-podmet-a-prisudek/ 

Na těchto cvičeních si základní skladební dvojici ještě procvičte 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3

%BD+jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid  

Tento týden se naučíme nový větný člen a tím bude přívlastek. Zapište/nalepte si do sešitu: 

Přívlastek (Pk)  

- rozvíjí podstatné jméno, blíže určuje jeho 

význam (papírová růže, růže z papíru) 

-ptáme se otázkami JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? 

Přívlastek shodný (Pks) 

- se s podstatným jménem shoduje v rodě, 

čísle, pádě (zelený strom, zelená látka, 

zelené pole) 

- zpravidla stojí před podstatným jménem (může stát i za ním – kyselina sírová) 

- vyjádřen přídavným jménem (vysoký smrk), zájmenem (naše auto), číslovkou (tři stromy) 

- můžeme se ptát několika způsoby – např. jaký strom? – zelený strom, který dům? – tento dům, čí 

sestra? – moje sestra, kolikátý den? – první den, kolikery boty? – jedny boty 

Přívlastek neshodný (Pkn) 

- s podstatným jménem se neshoduje v rodě, čísle ani pádě (budova školy, pomoc lidem, cesta dolů) 

- stojí za podstatným jménem, které rozvíjí 

- obvykle vyjádřen podstatným jménem (list papíru, západ slunce), případně jiným ohebným slovním 

druhem (kniha pro ni, počítání do dvaceti, západ slunce), příslovcem (dům vedle) nebo infinitivem 

(touha spát)  

 

Můžete se podívat na video https://www.youtube.com/watch?v=ncnotgHWoWg, kde je přívlastek 

hezky vysvětlen nebo si přečtěte tento článek https://www.pravopisne.cz/2018/07/pravidla-

privlastek/.  

Tady si určování přívlastku procvičte: 

 https://www.pravopisne.cz/2014/10/test-privlastek-shodny-a-neshodny-2-15/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/925 https://www.mojecestina.cz/article/2012030702-
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najdete-ve-vete-privlastek-2 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-privlastek-shodny-neshodny-1-uroven/4660 

V učebnici na straně 103 do sešitu vypracujte cvičení 1 – napište vlastnosti k živočichům na obrázku 

a cvičení 4 – ze slov v závorce vytvořte přívlastek shodný 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA: 

Čas věnujte poslechu audioknihy Povídky z jedné kapsy, na kterou jsem vám minulý týden posílala 

odkaz.  

Dále pracujte na tvorbě čtenářského deníku, který máte do konce května odevzdat. 

Pokud už máte splněno, tak se věnujte četbě jakékoliv knížky 😊. 

!!Připomínám vrácení knihy Staré pověsti české!! 

Online hodina se uskuteční opět ve středu v 9 hodin. Těším se na vás 😊. Žáci, kteří se hodiny 

zúčastní mi domácí úkoly posílat nemusí. Zápis ale budou mít v sešitě všichni. 
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