
ČESKÝ JAZYK – 6.B

SLOH:

Procvičování probrané látky: popis postavy, místnosti, budovy, krajiny, pracovního postupu 

LITERATURA:

Z kapitoly Putování za mrazem v zádech (str. 127-146) si vyberte další 2 ukázky. Napište
autora, z jaké knihy ukázka pochází, stručně děj, co vás překvapilo, zaujalo,…(jako ve 
čtenářské dílně) + odpovídejte na otázky pod textem.

uč. str. 146 - pročíst

MLUVNICE:

1. týden 

Procvičování větných členů (podmět, přísudek, přívlastek, předmět, příslovečné určení)-
pracovní list (viz níže), učebnice, pracovní sešit. 

Učivo můžete procvičovat také online. Doporučené webové stránky: www.umimecesky.cz, 
www.pravopisne.cz, www.mojecestina.cz, www.onlinecviceni.cz  , www.skolasnadhledem.cz .

2. týden
Věta jednoduchá (uč. str. 79)
učebnice : 79/1 písemně do sešitu
                  79/2 ústně
                  80/3 písemně do sešitu
                   80/5 –ústně
pracovní sešit: 34/1,2,3, 35/4

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, neváhejte a napište (melingerova.m@seznam.cz). 
Společně na to určitě přijdeme. 

Prosím o potvrzení splnění učiva, nejpozději do 13. dubna. 

Učebnice jsou volně dostupné na adrese: www.fraus.cz/cs/ucenidoma#zak, pracovní sešit 
mohu po domluvě naskenovat. 



Pracovní list:

1. Určete všechny slovní druhy.

Zůstali jsme doma. Kamarádi mi pomohli s úkoly. Nikdo mi nic nezakazoval. Učebnice 

a sešity ležely na lavici. Honza je milým společníkem. Slavností se zúčastnili technici, 

úředníci i dělníci. Na hrázi rybníka rostly topoly. Na polích začaly podzimní práce. Na 

zemi leží obal od sušenek. Louka je posetá květinami. Viktor byl celý měsíc nemocný.

Zvítězit nebylo snadné. V motoru se něco porouchalo. Každý má rád veselohry.

a) U vyznačených slov určete mluvnické kategorie.

b) Vyhledejte základní větné členy. Podmět podtrhněte rovně, přísudek vlnovkou.

c) Rozlište druhy podmětů a přísudků. (PO-vyjádřený/nevyjádřený , PŘ-slovesný, 

jmenný se sponou + holý, rozvitý, několikanásobný)

Jak se ptáme na podmět? ___________________________________________________

2. Napište krátké věty, aby podmětem byl daný slovní druh.

podstatné jméno________________________________________________________

přídavné jméno________________________________________________________

zájmeno______________________________________________________________

číslovka______________________________________________________________

slovesov infinitivu______________________________________________________

citoslovce_____________________________________________________________

3. Doplňte i/y 

Koně klusal_ parkem. Lidičky se podivoval_ tomu, co se stalo. Rodiče se zlobil_ na 

děti za to, co provedl_. Listopadové dny byl_ s_chravé. Zajistil_ nám ub_tování 

v hotelu. Pestrobarevní motýl_ poletoval_ na louce. Sestry ke mně naklonil_ obličej. 

Oči se mu zalil_ slzam_. Lodě plul_ do přístavu. Starosti jsme nechal_ doma. 

4. V následujících větách podtrhněte přísudky. Změňte slovesné přísudky na jmenné se 

sponou a naopak. (Věty upravte.)

Moje teta pracuje v lékárně. Dědeček kdysi hrával dobře házenou. Můj bratr už je 

dospělý. Kamarádka Katka je tenistkou. Opice obratně šplhají po stromech. 



5. K následujícím podmětům doplňte vhodné přísudky v minulém čase. 

mraky

koně

strašáci

draci

šperky

sněhuláci

přístroje

kočky

cíle

Jak se ptáme na přívlastek? ________________________ Jak rozlišíme přívlastek 

shodný/neshodný?______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Jaký slovní druh přívlastek rozvíjí?

________________________________________________

6. Přiřaďte k podstatným jménům vhodné přívlastky a určete, zda jsou shodné - PKS/ 

neshodné- PKN.

jezera

ptačí ptačí zpěv- PKS

perníkové

plynový

z ryby

v zahradě

krepový

z vlny

7. Z přívlastků shodných utvořte neshodné a naopak.

(cihlový) dům__z cihel________, (zubní) kaz____________________,  (bratrův) 

pokoj_____________________, (městská) doprava____________________, (lesní) 
cesta___________________, čokoláda (s oříšky)___________________, (dědečkova)
chata______________________, (stříbrný) řetízek__________________, (dětský)
křik__________________, krém (na opalování)____________________, boty (na 
léto)_________________

zpěv

papír

čepice

hladina

sporák

srdce

strom

šupina



8. Vyhledejte ve větách přívlastky a určete jejich druh.

Vítr vyvrátil nejvyšší strom v našem lese. Nejstarší domy na Havlíčkově náměstí byly 

opraveny. Kamenitá cesta vedla lesem až k hájovně. Husté keře rybízu a angreštu 

lemovaly plot babiččiny zahrádky. V hlubokých lesích hnízdila hejna ptactva. 

Jak se ptáme na předmět? 
______________________________________________________________          
Jaké slovní druhy předmět rozvíjí? 
____________________________________________________

9. Doplňte vhodné předměty a určete jejich pády. 

ulovil_____rybu -4.pád_________, přeskočil________________, bavil se s 

______________________, dotkl se___________________, 

hobloval_______________, šil________________, sázel__________________, 

radil__________________, chlubil se____________________, zlomila 

si_________________, učíme se_________________, vzpomínáme 

na________________.

10. Podtrhni ve větách předměty a urči jejich pád.

Rozsvítil jsem stolní lampu.____ Myslivec ulovil zajíce.____ Ten dárek dám 

babičce.___ Koupili jsme si nové auto.___ Vichřice polámala stromy.___ Často 

přemýšlím o budoucnosti.___ Střelec trefil terč.___ Táta mi podal slánku.___ Ukázal 

nám nádherný dům.____  Naučil jsem se lyžovat.___

Jak se ptáme na příslovečné určení? 

___________________________________________________________________

11. Vyhledej příslovečná určení, urči jejich druh.

Na hrbolaté louce se klidně pásl kůň. Kolem šel hladový vlk. Všechny žáby se 

vyděšeně schovaly do rákosí. Obě kozy spadly z kamene do řeky. Jelen rychle uháněl 



po lesní cestě. Jednou zazněl v dálce výstřel. Druhý den našla liška na dveřích milé 

pozvání.

12. Do textu doplňte vhodná příslovečná určení. 

Byl slunečný den. Libušin kůň šel_______________, nikdo ho nevedl. Šel 

_____________, jako by kráčel ke svému________________. Ani na krok nevybočil 

z ___________________. Třetího________________se přiblížil ke 

__________________. Před ______________ se poselstvo setkalo s malým chlapcem. 

Zeptali se na muže jménem Přemysl a chlapec je poslal na ________________, kde 

Přemysl_______________ oral. Když přišli_______________, Libušin kůň zastavil a 

____________zařehtal. 

13. U následujících vět urči všechny větné členy.

Lesklá střecha nového domu zářila do kraje. 

Pan Horák ze sousedství pracuje za slunného dne na zahrádce.

Horníci z moravských dolů stávkovali pod zemí.

Loni jsem vyjel do Beskyd a vyšlapal jsem na Lysou horu.

Minulá neděle v Praze se nám u známých vydařila. 

Na Jesenickou přehradu pojedeme vlakem.

Návštěvníci vernisáže se tísnili kolem panelů s obrazy.


