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MLUVNICE 
  
Řešení cvičení z minulé hodiny:  
70/1 

a)  2 hrušky = zářily 
b) 5 sklenka = osvěží 
c) 4 vynikal = domek 
d) 1 houby = se objevují 

e) 3 se tulila = mláďata 
  
 
V tomto týdnu probereme přísudek slovesný. Přísudek jmenný se sponou a 

jmenný probereme až budeme všichni ve škole. Myslím si, že tyto typy 
přísudku nejsou vhodné k samostudiu. 
 
 
Zapište si do sešitu: 

 

Přísudek (Př) 
- tvoří spolu s podmětem základní skladební dvojici. Vyjadřuje, co 

podmět dělá. Nejčastěji bývá vyjádřen slovesem: Slunce svítí. 
 
Grafické znázornění: 

 
Slunce svítí. 
 
   Po         Př 

Slunce = svítí. 
 
 

Slovesný přísudek 
- je vyjádřen určitým slovesným tvarem (jednoduchým nebo složeným): 

Auto troubí (jednoduchý). 
Petr bude dělat zkoušku (složený) 

 

 

Procvičování: 
Najděte ve větách přísudky a podtrhněte je vlnovkou (písemně do sešitu): 

 

Čeští hokejisté zvítězili nad Ruskem. Tato píseň se dostala na první místo 
v hitparádách. Před rokem se odstěhoval. Kapesník mi spadl na zem. Pustila by 

nás tam maminka? Snědli jsme celou tlačenku. Jarka přišla včera na návštěvu. 

Usmíval se na mě. 
 

 



 

Doplňte do vět vhodné přísudky (písemně do sešitu): 

 
Pes za plotem zuřivě…………………….na kolemjdoucí. Nádherné keříkové růže 

v parku už všechny …………………Na neděli pro nás maminka ……………….maso a 

brambory. Mirka tu vypůjčenou knihu……………….už před týdnem. 
V televizi………………..akční filmy většinou o víkendu. Jihomoravským 

Brnem…………………řeka Svitava a Svratka. Teta namáhavě………………….přerostlou 

trávu v předzahrádce. Sousedův Filip si sám……………..model parníku z plastové 

stavebnice. Tříletá dvojčata si……………….na pískovišti hrad s velkou věží. 
 

Napište jako diktát (pokud najdete někoho, koho diktování nebude obtěžovat): 

 
Jaro se nejlépe pozná podle prvních nesmělých sněženek, holých silnic a 

rozmrzlých strání. Uprostřed velkoměstského hluku jen těžko uslyšíme ptačí 

zpěv. Jaro nám zde připomenou spíš květinové stánky s ranými narcisy a 
tulipány. Ranní slunce hřeje málo, ale přes den slibuje vyšší teploty a lehčí 

oblečení. Zbytky sněhu pozbývají svoji bílou třpytivou barvu a rozpouštějí se pod 

paprsky slunce. 

 
 

  
LITERATURA 
  
Stále čtěte knihu podle vlastního výběru a připravujte si referát o knize.  

 
• Pověst – porozumění textu:  

 
Na webové stránce www.kaminet.cz klikni na: čeština/literatura/literární 
ukázky, v levém sloupci klikni na pověst. Poté se zobrazí pověst pod 
názvem Silný Bivoj. Přečti si ji a při četbě zároveň doplňuj i/y. Pod textem 
najdeš text s úkoly, klikni na něj. Poté se objeví úkoly a zároveň vpravo 

pomoc při řešení úkolů, které využij. Pak už jen stačí vyplnit „Formulář k 
odeslání odpovědí“ a odeslat na adresu: novotnad@9zszlin.cz.  
 

  
SLOH 
 
Str. 133 cvičení 13 a) – e) vypracujte písemně do slohového sešitu 
 

Chválím ty, kteří plní úkoly a posílají mi výsledky.  
 
PS:  
Od 8. června se budeme moci vidět ve škole. Už se na Vás moc těším.  

Dana Novotná 


