
11. 5. 2020
Zadání domácí práce - 6. třída
Hlavním tématem tohoto týdne bude shoda přísudku s několikanásobným podmětem a  základní 
větné členy. 
Z literatury si dáme takovou oddechovku – pohádky. :-)

!!! Online hodina je v úterý 12. 5. 2020 od 9 hodin. Heslo zůstává stejné. Kdo neví, jak na 
to, pošlu těsně před hodinou odkaz do emailu. Přes ten se snadno přihlásíte.
Případně mi napište, domluvíme se, pomůžu s připojením apod.
Účast je samozřejmě povinná. Když byste se nemohli zúčastnit, napište mi omluvenku.

Přehled všech úkolů 9. týdne:
1. Podívejte se na pěkná videa o podmětu a přísudku (ideálně ještě hned před hodinou, tedy 
v pondělí 11. 5. 2020). 
2. Zapište si, nebo si přelepte přehled do tahákového sešitu a do literárního sešitu.
3. Vypracujte zadaná cvičení ve třídě na „umíme česky“.
4. Vypracujte testík z literatury – odkaz pošlu opět emailem. 
5. Vyplňte testík z mluvnice, který vám pošlu e-mailem. (Opět se bude týkat sloves a jejich 
tvarů.) 
A to bude pro tento týden všechno. :-)

1.  Doporučené video

• Klikni zde: Základní skladební dvojice  

- na video se podívej hned v pondělí 11. 5. 2020, ještě před on-line hodinou
2. Přehled do tahákového sešitu

• vezměte si ho už na on-line hodinu v úterý 12. 5. 2020 v 9 hodin

Shoda přísudku s podmětem: 
Pamatuj! Ty děti, uši, oči = rod ženský = Y

Ti rodiče, koně, lidičky = I

https://www.youtube.com/watch?v=x31iPJJwL64


ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY
Podmět

• rozlišujeme vyjádřený, nevyjádřený a všeobecný
Podmět vyjádřený = je ve větě obsažen. Př. Karel čte noviny.
Podmět nevyjádřený = používáme, když předpokládáme, že je podmět známý ze situace, všichni 
víme, o kom je řeč. Př.: Čtu. (já)
Podmět všeobecný = nemáme na mysli konkrétní osobu, ale prostě někoho, člověka, lidi… 
Př.: Vysílali to v televizi. (oni) Často bývá v příslovích.

Přísudek
1. Přísudek slovesný  = vyjádřen slovesem
• Př. Pracuji venku. Učil jsem se pravidelně. Chci loupat ořechy.

2. Přísudek jmenný se sponou = vyjádřen sponovým slovesem a jménem (podstatným, nebo 
přídavným)

• Př. Pavel je nemocný. (sponové sloveso být + přídavné jméno)
• Pavel se stane elektrikářem. (sponové sloveso + podstatné jméno)

Sponová slovesa = být, bývat, stát se, stávat se

• Nalepte si, nebo si přepište do tahákového sešitu, naučte se!, vyfoťte a pošlete na adresu 
polepycj@seznam.cz. 

• Termín odevzdání: 15. 5. 2020

Zápis do literárního sešitu:

Pohádka
✔ původně žánr lidové slovesnosti
✔ jde o smyšlený příběh, ve kterém vystupují nadpřirozené bytosti
✔ základem je boj dobra se zlem
✔ většinou končí šťastně
✔ základní znaky: 

 ustálené obraty (bylo – nebylo, za devatero horami…)
 nadpřirozené bytosti (víly, čarodějnice)
 kouzla, kouzelné předměty a magická čísla (kouzelný koberec, tři, sedm...)

✔ rozlišujeme lidové (lidé si vyprávěli mezi s sebou, neznáme autora) a autorské pohádky 
(spisovatelé upravují pohádky lidové nebo vymýšlejí nové)

✔ sběratelé lidových pohádek: Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, bratři Grimmové
✔ autoři pohádek: H. Ch. Andersen, K. Čapek, J.Werich…

• Nalepte si, nebo si přepište do literárního sešitu, naučte se!, vyfoťte a pošlete na adresu 
polepycj@seznam.cz. 

• Termín odevzdání: 15. 5. 2020

3. Vypracujte všechna zadaná cvičení ve třídě na internetu – Umíme česky.
• Termín opět do pátku 15. 5. 2020 do večera 



4.  + 5. Vypracujte testík z mluvnice a z literatury.
• Pošlu Vám odkaz na test e-mailem.
• Na začátku testu musíte vyplnit svůj e-mail – vyplňte prosím ten, na který jsem test 

odeslala.
• Pozor, test lze odeslat jen jednou.
• Když by něco nefungovalo, hned mi napište, vyřešíme to společně.
• Termín odevzdání 15. 5. 2020.


