
ČESKÝ  JAZYK - 9.B

V mluvnici máme probráno vše kromě přechodníků, doporučuji vše znovu procházet v sešitě 

mluvnice i v učebnici, opakovat si teorii i praxi, vypracovávejte si testy na přijímací zkoušky. 

Pokus si vypracujete cvičení v učebnici, které jsme ještě nedělali, pošlete mi ho na můj email, 

opravím ho a pošlu zpátky. To samé platí u testů. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište 

mi to. Můj email: frylad@seznam.cz

Ve slohu si do sešitů připravte proslov na závěr 9. třídy.

V literatuře vám ještě pošlu otázky k textům, na které mi pošlete odpovědi.

ČESKÝ  JAZYK - 6.A

Průběžně si můžete opakovat a procvičovat veškerý probraný pravopis (teorii i praxi) - sešity

mluvnice, učebnice. Teď jsme měli psát předpony s-, z-, vz-. Nezapomeňte to!

Teď jsme procvičovali podstatná jména - pravopis (už jsme psali na známky), druhy a mluvnické 

kategorie = významy (pád, číslo, rod, vzor) teprve budeme psát po návratu na známky. Teorii i 

praxi máte v sešitech mluvnice i v učebnici. Prosím rodiče o zkoušení teorie, ne všichni ji umí a 

bez ní praxe nejde.

Nové učivo = Přídavná jména

Něco jste se už učili na 1. stupni, teď si to zopakujeme.

Co umět: druhy, pravopis a mluvnické kategorie!

Abyste správně zvládli pravopis, musíte poznat druh - tvrdé, měkké a přivlastňovací přídavné 

jméno.

Postup určování:

př. tetin záhon: přídavné jméno tetin označuje osobu, jde tedy o příd. jméno přivlastňovací

                              (podle vzoru matčin - jde o ženský rod, strýcův záhon by byl podle vzoru

                               otcův - jde o mužský rod)

      dravá ryba: slovo dravá neoznačuje osobu, vyloučím si tedy př. jména přivlastňovací a

                            vyzkouším si koncovky -ý, -á, -é (dravý lev, dravá lvice, dravé lvíče), lze je 

                            použít, a proto jde o tvrdé příd. jméno (podle vzoru mladý)

      letní den: letní neoznačuje osobu, vyloučím si přivlast. příd. jména, zkusím si koncovky

                          -ý, -á, -é (letní den, letní noc, letní slunce), nejdou použít, a tak mi zbývá, že jde

                          o měkké příd. jméno (podle vzoru jarní)

Až si vyzkoušíte určování druhů příd. jmen, napíšu vám, jak správně napsat pravopis příd. jména.

Určování mluvnických kategorií by mělo být jednodušší. Jako u podstatných jmen i u přídavných 

jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor. První tři kategorie určujeme podle podstatného jména, ke 

kterému přídavné jméno patří. Vzor pak má přídavné jméno vlastní - mladý, jarní nebo matčin, 

otcův.

příklady:



na motýlích křídlech: pád, číslo a rod bude mít příd. jméno motýlích stejné jako podstatné 

                                        jméno křídlech, takže: na kom, na čem - na křídlech = 6.p., křídlech  = 

                                        č.j., to křídlo = r. stř.

                                        teď určím vzor příd. jména! - motýlích: neoznačuje osobu, nejdou ani 

                                        3 koncovky (motýlý, motýlá, motýlé), takže příd. jméno měkké = vzor 

                                        jarní

                                        VÝSLEDEK: 6.p., č.j., r. stř., vz. jarní

bratrovy boty: stejný postup: kdo, co - boty = 1.p., boty - č. mn., ta bota - r.ž., bratrovy - od 

                            osoby = příd. jm. přivlastňovací a jde o mužský rod (bratr), takže vzor otcův

                            VÝSLEDEK: 1.p., č.mn., r.ž., vz. otcův

s rychlými běžci: s kým, čím = s běžci = 7.p., běžci - č.mn., ten běžec = r.m.živ., rychlými není

                                od osoby, ale jdou 3 koncovky (rychlý, rychlá, rychlé), takže příd. jméno

                                tvrdé = vzor mladý

                                VÝSLEDEK: 7.p., č.j., r.m.živ., vz. mladý

!!!Teď napíšu cvičení, které si vypracujte a pošlete mi ho do středy na email, ať vidím, jestli jste 

to pochopili.

1)Za každé příd. jméno napiště zkratku T, M, P podle toho, o který druh (tvrdé, měkké 

   přivlastňovací) se jedná.

starý, jelení, krásnější, sestřiny, odvážní, zdravého, Jiráskův, moravské, cizímu, sousedovým

2)Určete mluvnické kategorie přídavných jmen:

pro sousedovy psy - (určujete sousedovy)

v rybí polévce - (určujete rybí)

nová světla - (určujete nová)

s ocelovými konstrukcemi - (určujete ocelovými)

babiččině koťátku - (určujete babiččině) 

                                                                                   


