
25. 5. 2020
Zadání domácí práce - 6. třída
Hlavním tématem tohoto týdne bude rozvíjející větný člen PŘÍVLASTEK SHODNÝ A 
NESHODNÝ. 
Z literatury si dáme odpočinek od testíků, ale zapište si četbu do čtenářského deníku.

!!! Online hodina je v úterý 26. 5. 2020 od 9 hodin a ve čtvrtek  od 9 hodin 28. 5. 2020. 
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 11. týdne:
1. Podívejte se na pěkné video o PŘÍVLASTKU. Klikni zde: Přívlastek
2. Zapište si, nebo si přelepte zápis do tahákového sešitu o přívlastku.
3. Vypracujte zadaná cvičení ve třídě na „umíme česky“ do 29. 5. 2020.
4. Vyplňte testík z mluvnice, který vám pošlu e-mailem. Termín odevzdání do 29. 5. 2020.
5. Napište si další četbu do čtenářského deníku – odpovězte opět na otázky, které máme v ČD 
nalepené. Termín odevzdání do 29. 5. 2020. Kdo by nestíhal dočíst, napište mi a počkám déle, 
nejpozději však do 5. 6. 2020.
A to bude pro tento týden všechno. :-)
_____________________________________________________________________________
2. Přehled do tahákového sešitu

Přívlastek
• blíže určuje význam podstatného jména
• ptáme se JAKÝ, KTERÝ, ČÍ?
• rozlišujeme dva druhy:

➢ přívlastek shodný (Pks)
✔ shoduje se v pádě, čísle a rodě s řídícím podstatným jménem
✔ bývá před řídícím podstatným jménem (ale i za)
✔ bývá vyjádřen přídavným jménem, zájmenem nebo číslovkou
✔ př. ovocný strom, jeho kniha, první závodník

➢ přívlastek neshodný (Pkn)
✔ neshoduje se v pádě, čísle a rodě s řídícím podstatným jménem
✔ stojí za řídícím podstatným jménem
✔ je vyjádřen podstatným jménem
✔ př. cesta z města, vojska Řeků

 
Vezměte si zápis už na on-line hodinu v úterý 26. 5. 2020 v 9 hodin

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

• Termín odevzdání: 29. 5. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4

