
ČESKÝ JAZYK – 6. ročník DOMÁCÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA  období 6. 4. – 10. 4. 2020

1/   Doplň i/y a zakroužkuj správnou variantu:             (pošli ke kontrole)  

Pověsti české

 Kroky divoké zvěře šlapal__ po trávě a jenom slunce pronikalo močál__. Nad les__ se válel__ 

mlhy,  močál__ a rozsáhlé les__ obklopoval__ v/V__šehrad a rokle na svaz__ch b__l__ zarostlé 

křov__nam__. Na pol__ch pod skalam__ ale řádil kanec, ze kterého měl__ lidé obav__. V__cházel za 

tm__ ze svého ú/ůkrytu na Kavčí hoře. Ob__vatelé prchal__ před zuřiv__m zv__řetem,  které jim 

sv__m__ kl__ hub__lo ps__ i dob__tek.

Odvážný b/Bivoj obě/bjevil a přemohl kance hol__ma rukama, zvedl ho hb__tě do v__še a na 

sv__ch zádech ho přinesl na v/V__šehrad, kde ho dob__l.

2/ Vypiš základní skladební dvojice:               (pošli ke kontrole)  

1) Zdeněk si postavil na zahradě stan. _______________________________________________

2) Na podzim rezaví na modřínech jehličí. ____________________________________________

3) Brzy se ohlásí mlhy a plískanice. __________________________________________________

4) Tak se to jeví básníkovi, který se trápí, že skonaly duby, topoly i břízy. _________________________________

_______________________________________________________

5) Byli byste mě chytili, ale nemáte na to odvahu. __________________________________________________

6 Za rohem stál kluk, který lízal zmrzlinu, a ta mu spadla na zem. ______________________________________

VÝKLADOVÁ ČÁST: PŘÍSUDEK -   PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU  
� Celé tvary sloves jsou ve větě přísudkem; tvary umíme tvořit podle mluvnických kategorií  

ZPŮSOB
OZNAMOVACÍ oznamuje skutečnost, vyjadřuje děj, který se děje, stal se, stane se

píšeš, hovořili jsme, budou se oblékat
ROZKAZOVACÍ vyjadřuje rozkaz, výzvu, přání, děj, který se má uskutečnit

čti, dívejte se, počítejme
PODMIŇOVACÍ vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno 

jistými okolnostmi četl bys, četli bychom, byli byste četli

Přísudek = základní větný člen, který vyjadřuje, co podmět dělá, co se s ním děje – učivo v učebnici str. 112- 113

= základní větný člen, který vyjadřuje, co podmět dělá, co se s ním děje 
DRUHY:

SLOVESNÝ – bývá vyjádřen JEDNODUCHÝM TVAREM
Honza čte knihu.
SLOŽENÝM TVAREM
Honza bude číst knížku.

JMENNÝ SE SPONOU (být, bývat, stát se, stávat se) - význam je vyjádřen teprve ve jméně 
(podstatné jméno, přídavné jméno)
Veronika je veselá. Petr se stal letcem. 



1/ Zakroužkuj přísudek jmenný se sponou:

Př:                                                                             Teď ty  :  
Klára je učitelkou v mateřské škole. Bratr se stal řidičem.
Drda byl spisovatelem. Petr ne nepořádný.
Jágr je hráčem hokeje. Maminka je kuchařkou.
Všichni byli šťastní. Oblaka byla temná.
Sestra je malířkou obrazů. Výlet byl pro nás velmi namáhavý.
Obloha nad námi byla zatažená. Už jsou vejce uvařená?

2/ a)Podtrhni základní skladební dvojice:

b) A teď převedeme přísudky slovesné na přísudky jmenné se sponou:

Kamila studuje vysokou školu. Kamila je studentkou vysoké školy.

Ing. Novák zastupuje ředitele. Ing. Novák je zastupitelem ředitele.

Hladina moře se modrala. ____________________________________________

Pepa hraje skvěle fotbal. ____________________________________________

Ondřej pracuje jako zedník.  ____________________________________________

Oči se jí leskly. ____________________________________________

Soused odbírá Lidové noviny. ____________________________________________

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!
A vrcholem všeho je, ž  e  

• v určitých případech mohou být sponová slovesa plnovýznamová, potom je určujeme jako 
přísudek slovesný jednoduchý

BÝT: zastupuje plnovýznam. sloveso Byl jsem doma.
protějšky k „mít“: Ten chleba už není. = Ten chleba už nemáme.
označení vlastníka: To kolo je Petra.
existence: Atlantida byla. Čerti nejsou.

KDYŽ SI ZA SLOVESO BÝT MŮŽEŠ DOSADIT SLOVESO EXISTOVAT, TAK SI MŮŽEŠ BÝT JISTÝ, 
ŽE JE SLOVESO PLNOVÝZNAMOVÉ☺  (potom přísudek určuješ jako slovesný jednoduchý)

Slovesný tvar   jednoduchý   může být tvořen jedním 
slovem nebo zvratným slovesem 
přinesl, čteme, díval se, smáli se 

Slovesný tvar složený je tvar z několika slov
cvičil bys, budeme pracovat, dal bys, zpívali jsme, byli
by hráli

SPONA + JMÉNO

já JSEM VESELÝ my BUDEME CHYTŘÍ
ty JSI ŠŤASTNÁ vy JSTE BYLI UNAVENÍ
on JE VELKÝ oni BYLI PRACOVITÍ

Petr JE můj SPOLUŽÁK
Petr BYL můj SPOLUŽÁK
Petr BUDE můj SPOLUŽÁK

otec SE STAL KAPITÁNEM
bratr SE STANE STUDENTEM


