
Po 23.3.2020 - ČESKÝ  JAZYK - MLUVNICE - 6.A,  Přídavná jména, splnit do St 25.3. do 12.00

Připomínám postup, ZADÁVÁM DALŠÍ ÚKOL na procvičení příd. jmen + NOVÁ LÁTKA:

1)Druhy: Nezapomeňte: a) nejdříve si určím nebo vyloučím jména od osob = P (strýcův, tetin)

                                              b)pokud nejde o P, zkusím koncovky -ý,-á,-é podle mladý - musím to 

                                                  zkoušet v 1.p., č.j. - např. veselého - veselý, veselá, veselé = T

                                                                                                  letn ího - letný, letná, letné - nejde = M!

                                                                                                  podle jarn í

2)Mluvnické kategorie:

   Nezapomeňte: pád, číslo, rod příd. jména určuju podle podst. jména, ALE VZOR UŽ MÁ 

                                 PŘÍD. JMÉNO SVŮJ - mladý, jarní, otcův, matčin

NOVÁ  LÁTKA - PRAVOPIS PŘÍD. JMEN

zapište do sešitu mluvnice:

Pravopis příd. jmen (nadpis)

Postup:

Nejdříve určit druh příd. jména! 

M - vždy píšeme měkké -i (cizími, motýlích,motýlí, včelích...)

T a P : ! PAMATOVAT: měkké -i pouze v r.m.živ., č.mn., 1.p. nebo 5.p. a v 7.p. v koncovce 

                                          -ými, všechno ostatní je tvrdé -y !!! (platí i pro jmenné tvary příd.

                                          jmen: chlapci jsou zdrávi, děti jsou zdrávy)

Teď vysvětlím na pár příkladech, to si do sešitu nemusíte opisovat, pokud nechcete. To by vám 

mělo probíhat v hlavě.

s vesel-m člověkem: a)veselý, veselá, veselé = T (mladý)

                                        b)určím si rod podst. jména - r.m.živ.

                                        c)pokud jde o r.m.živ., musím určit číslo - zde člověkem = č.j., a proto 

                                           okamžitě napíšu -y! (Nezapomeňte na PAMATOVAT!) - VESELÝM

vesel-  člověk: a) druh = T

                            b) r.m.živ.

                            c) č.j. = -y - VESELÝ

vesel-  lidé: a)druh T

                       b)r.m.živ.

                       c)č.mn. (už jsou splněny 2 podmínky z PAMATOVAT) - takže teď musím určit 

                           pád = 1.p. (splněno - r.m.živ., č.mn., 1.p.) -i : VESELÍ

tuh-m koncem: a)T

                              b)r.m.než. =  -y : TUHÝ

 

ZADÁNÍ ÚKOLU: Opravdu se na úkol soustřeďte!

1)urči druh - T,M,P : rychlého, tulení, pilotův, ryzímu, bratrovým, českým, učitelčinými, 

                                      dědečkova

2)urči mluv. kategorie: šikovní žáci -



                                            bez řidičova rozhodnutí - 

                                            (viděl) včelí královnu - (sloveso uvádím kvůli určení pádu)

3)procvičení pravopisu, zatím jen u přídavných jmen tvrdých: učebnice: str.68/cv.2a

OPĚT PROSÍM POSLAT NA MŮJ EMAIL DO STŘEDY 25.3. DO 12.00. DĚKUJI. Frýbová

                                              


