
Český jazyk   6. A  -   3
Sloh – děkuji všem, kteří mi zaslali slohovou práci.

Učebnice str. 125- přečíst  Popis pracovního postupu

Literatura – vyber si libovolné 2 texty v části Putování za mrazem v zádech, přečti a zapiš podle

zadání pod textem nebo jako při čtenářské dílně.

Mluvnice  
Nová látka  :  
str. 79-80   Věta jednoduchá – prostudovat
Str. 79, cv 1 - z vět jednoduchých vypište ZSD= podměty a přísudky – urči druhy Př(slovesný a jmenný)
Str.80 , cv 3 – vypiš do sešitu pouze souvětí a urči počet vět
Pracovní sešit : str 34/ cv 1,2,3, str. 35/ cv 4 - dobrovolné
Pamatuj, že počet vět v souvětí neurčujeme podle čárek ani délky, ale podle počtu sloves(ZSD= PO a Př)

Grafické znázornění věty jednoduché  uč. str. 81, 82 prostudovat
Str. 82/ cv 3- znázornit graficky a určit větné členy
Každému, kdo mi zašle splněný úkol, pošlu správné řešení ke kontrole.

Do konce dubna vypracovat a zaslat Pracovní list.

K určování rozvíjejících větných členů si zapamatujte že :
- sloveso  rozvíjí  vždy předmět (ptáme se na něj slovesem a pád. otázkami

                                                                         kromě 1. a 5. pádu)
                         nebo příslovečné určení (místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu,…)
                             - ptáme se na něj příslovcem a někdy lze i pádovou otázkou,
                                pak má přednost příslovečné určení
-  podstatné jméno (v podmětu, přísl. určení, předmětu, přísudku jmenném)
                                    rozvíjí  vždy přívlastek
               (před podst.jm )      /            \  (za podst. jm)

Pks              Pkn

                        podmět= PO===============přísudek = PŘ
                        podst. jméno                                   sloveso
                        /                   \                                      /           \
            Pk nesh                    Pk sh                             /              PT – pád. ot
                                                               PU - příslovcem



Pracovní list k procvičení látky :                                               jméno :                        .
1. Větný rozbor :

……………………………………………………………………………………………….
Včera   voda  vyplavila  na  břeh  mnoho  mořských  živočichů. 
1. Urči  slovní druhy na řádek nad větou.
2. Urči mluvnické kategorie :
vyplavila – …………………………………………………………………………………………………………………
na břeh - …………………………………………………………………………………………………………………….
mořských - ………………………………………………………………………………………………………………….

3. Jak se ptáme na podmět ? …………………………………………………………………………………………………………………
Ve větách podtrhni podmět a urči slovní druh, kterým je vyjádřen :
Sytý  hladovému nevěří.   ………………………
Také ježovka byla vyvržena na břeh.  ……………………………….
V telefonu se ozvalo haló.  ……………………………………….
Dýchat  znamená  žít. ………………………………………………...
Nikdo mi nevěří ! ……………………………
Přišlo jen několik diváků ……………………………………..

4. Ve větách podtrhni přísudky a urči jejich druh ( slovesný a jmenný se sponou )
Můj bratr  se stal automechanikem.  …………………………………
Rodiče by chtěli postavit nový dům.  ………………………………….
Na dálnici se srazila tři osobní auta.  ………………………………….
Stromy  na hrázi rybníka jsou olše.  …………………………………….
Na obloze jsou hvězdy a měsíc .  …………………………...
Moje maminka je hodná.  …………………………………

5. Jaký slovní druh je rozvíjen přívlastkem ?.....................................................................................
   Jaké druhy přívlastku rozlišujeme ? ……………………………………………………………………………………………..
  Urči druh přívlastků (podtrhni ho): rybí šupiny …………  mísa polévky ………… psí štěkot …………………..
perlový náhrdelník…………………  zeď z cihel ……………..  bratrův kamarád ……………..hejno hus …………….

6. Jak se ptáme na předmět ? ……………………………………………………………………………………………………….
  Jaké  slovní druhy předmět rozvíjí ?
  Podtrhni ve větách předměty a urči jejich pády :
  Sestra hraje na klavír._____ Nechoďte k rozvodněné řece. _____ Půjdu s tebou do kina. ______
  Nenosím trička bez rukávu. _____ Povídali si o mně. _____ Záhon byl plný jahod. _____

7. Vyhledej příslovečná určení, určete jejich druh:
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Dříve se lidé báli bouřky. Maminka postavila na stůl mísu s polévkou. Auto prudce narazilo do stromu. 
8. Doplň do vět vhodná příslovečná určení :
    Poledne bude za …………………. . Cítila jsem se ………………………….. Pojedeme na výlet …………...…………….. .
    Pište ……………………………. . Netvař se tak …………………………… . Položte knihu ……………………………. .
    Odletěl ……………………… .   …………………………  jezdil na kole. Sejdeme ………………. . Máme se …………………?


