
11. 5. 2020
Zadání domácí práce - 8. třída

Hlavním tématem tohoto týdne budou druhy přívlastku, přístavek, věty vložené a 
interpunkce. 
Z literatury si zapíšete informace o renesanční literatuře do literárních sešitů.

!!! Online hodina je v úterý 12. 5. 2020 od 11 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 přívlastcích (ideálně jestě hned před hodinou, tedy v pondělí 
11.05.2020) a o přístavku
2. Zapište, nebo si přelepte přehled do tahákového sešitu a do literárního sešitu
3. Vypracujte zadaná cvičení ve třídě na „umíme česky“
4. Vyplňte testík, který vám pošlu e-mailem. (Druhy vedlejších vět příslovečných)
A to bude pro tento týden všechno. :-)

1.  Doporučená videa

• Klikni zde: přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející  
• Klikni zde: Přívlastek těsný a volný  
• Klikni zde:  Přístavek  

- na videa 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 11 hodin
Přívlastek

• shodný a neshodný
• několikanásobný a postupně rozvíjející
• těsný a volný

Přívlastek shodný
• vyjádřen přídavným jménem, zájmenem nebo číslovkou
• shoduje se v pádě, čísle a rodě s řídícím podstatným jménem
• stojí nejčastěji před podstatným jménem
• př. velké hodiny, tvůj stůl, čtyři schody

Přívlastek neshodný
• bývá vyjádřen nejčastěji podstatným jménem
• stojí za řídícím podstatným jménem 
• neshoduje se v pádě, čísle a rodě s řídícím podstatným jménem
• př. cesta z města, dům z cihel, perník z Pardubic

Přívlastek několikanásobný
• přívlastky patří do jedné významové řady
• mezi Pk můžeme dát spojky a čárky
• můžeme měnit pořadí
• př. moje a tvoje sestra, zelené, červené a modré květiny

Přívlastek postupně rozvíjející
• spojení podstatného jména  a přívlastku je dále rozvíjeno přívlastkem
• nepíšeme čárku 
• nemůžeme měnit pořadí
• př. ty dva mohutné stromy, všichni mí kamarádi 

https://www.youtube.com/watch?v=rSBmuRxgnqA
https://www.youtube.com/watch?v=W0OxXIQXbIg
https://www.youtube.com/watch?v=s7QBABsARB8


Přívlastek těsný
• Pks rozvitý stojící za řídícím podstatným jménem
• nemůžeme z věty vypustit (beze změny smyslu věty)
• neoddělujeme! čárkami z obou stran
• Př. Lidé píšící levou rukou mají obvykle horší písmo.

Přívlastek volný
• Pks rozvitý stojící za řídícím podstatným jménem
• můžeme z věty vypustit (beze změny smyslu věty)
• oddělujeme! čárkami z obou stran
• pozor! není ale věta = chybí přísudek
• př. Karel, píšící levou rukou, byl s úkolem hotov jako poslední.

Přístavek
• shodný přívlastek vyjádřený podstatným jménem (shoduje se v pádě a rodě)
• bývá rozvitý a stojí za řídícím podstatným jménem
• je oddělen čárkami z obou stran
• v podstatě 2x řeknu to samé
• př. Praha, naše hlavní město, leží v srdci Evropy.
• Pozor na výjimky: 

✗ Paní ředitelka Marcela Velící se rozzlobila. (přístavek před) 
✗ Marcela Velící, paní ředitelka, se rozzlobila. (přístavek za)

_____________________________________________________________________________

Literaturu Vám pošlu v průběhu týdne.

• Nalepte si, nebo si přepište do tahákového 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.  Vypracujte testík z mluvnice.
• 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.


