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ČESKÝ  JAZYK 

  

ŘEŠENÍ Z 18.5. 

a) Kde se můžeš setkat s tímto textem? 

________________televize, noviny, časopis, internet_______________________________________ 

b) Do kterého funkčního stylu text zařadíš? 

________________publicistický________________________________________________________ 

c) Uveď žánr textu? 

________________zpráva_____________________________________________________________ 

d) Kolik má text odstavců a proč je text takto členěný? 

________________4 odstavce__________________________________________________________ 

________________text se člení do odstavců pro lepší orientaci a přehlednost v textu pro adresáta,__ 

________________každý odstavec má obsahovat jedno téma________________________________ 

e) Proč je za jménem Chelsey Sullenberger uvedeno v závorce číslo 57? 

_______________číslo v závorce označuje věk kapitána; věk je uveden z důvodu jeho zkušeností… 

f) Kolik vyplatí Aerolinie US Airways všem cestujícím, kteří mohli při nehodě utrpět psychický otřes? 

_______________pět tisíc dolarů (asi 100 000 Kč) _________________________________________ 

g) Jak se jmenoval cestující první třídy? 

_______________Steve Jeffrey z Charlotte________________________________________________ 

h) Pokus se slovo „příšerný“ nahradit synonymem. 

______________hrozný, strašný, děsný, ošklivý____________________________________________ 

i) Vysvětli, co znamená slovo incident? 

______________= nečekaná příhoda, nehoda, nepříjemná událost____________________________ 

j) Kdo tento text napsal a jak to zjistíš? 

______________televize CNN; uvedeno dole pod textem v pravém rohu v závorce – vždy se zde____ 

______________uvádí zdroj, z něhož text pochází__________________________________________ 

 

 

 



VĚTNÉ ČLENY – ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY 

1) PŘÍVLASTEK POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍCÍ (NEPLÉST 

S NĚKOLIKANÁSOBNÝM)  

Pořadí částí postupně rozvíjejícího přívlastku nelze měnit: 

Světová druhá válka 

Vycházková moje hůl 

Zároveň mezi ně nelze vložit souřadicí spojku (např. a) nebo výraz tentokrát odkazující 

k dovysvětlení: 

Druhá tentokrát světová válka 

Moje a vycházková hůl 

2) PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ 

 

Přívlastek volný 

- základem je přídavné jméno 
- můžeme jej z věty vypustit, aniž by se změnil její smysl.  
- Je oddělen z obou dvou stran čárkami.  

Příklad 

Tato kniha, vydaná poprvé před dvaceti lety, patří k nejčtenějším knihám i dnes. 

Noviny, dodávané i do našich schránek, se tisknou během noci. 

Přívlastek těsný 

- bohatě rozvitý přívlastek, jehož základem je přídavné jméno, nemůžeme ho z věty vypustit, 

protože by se její smysl změnil. Neoddělujeme jej čárkami. 
 

Příklad 

Všechny děti navštěvující výtvarný kroužek se v deset hodin dostaví do sborovny. 

Studenti dosahující vynikajících výsledků bývají na naší škole odměněni. 

DOPLNĚK 

= rozvíjející větný člen, který se vztahuje ke dvěma členům – ke slovesu a ještě k jednomu 

jménu ve větě 

- ptáme se na něj otázkami: JAK? JAKÝ? ZA KOHO? KÝM? A slovesem s příslušným 

jménem př.  

cítil se šťasten 

odešel sám 

- vyjadřuje vlastnost, kterou má podstatné jméno jen za určitého děje (děvčata tancovala bosa) nebo 

která se mu dějem přisuzuje (př. jmenoval dělníka mistrem) 

- rozvíjí nejčastěji podstatné jméno (podmět, někdy předmět) a sloveso 



 

Pracovní list (řešení ve čtvrtek)  

1. Podtrhněte přívlastky, rozlište přívlastky několikanásobné a postupně rozvíjející (druh    

přívlastku označte Pk N- několikanásobný, Pk P – postupně rozvíjející). 

  

Na záhonech kvetly červené, žluté a růžové růže. Vodní plochy umožňují levnou lodní dopra-     

vu. Moucha má hlavu s velkýma složenýma očima. První nejlepší žák z naší třídy dostal po- 

chvalu.V knihovně jsem si půjčil německé, anglické a ruské knihy. Počítače řeší složité početní 

operace. V zátokách různých světových moří žijí drobní živočichové. Mateřské mléko je pro 

dítě nejvhodnější a nejzdravější potravou. Náš národní jazyk je bohatý a mnohotvárný. 

 

2. Potrhni přívlastky volné 

a těsné a doplň čárky tam, kam patří. Napiš, o jaký přívlastek se jedná. 
 

Letadla spojující i nejvzdálenější místa na světě patří dnes k nejrychlejším dopravním prostředkům.  

Děti pocházející z venkova jsou velmi často skromnější než děti z měst. 

Lidé věnující se alespoň dvakrát týdně sportu bývají méně často obézní. 

Jan Neruda milující procházky po Malé Straně napsal šest velmi známých básnických sbírek. 

Brno hojně navštěvované turisty je největším městem Moravy. 

Studenti bydlící nedaleko sídla vysoké školy velmi často nedostanou ubytování na kolejích. 

Velmi mnoho lidí trpících obezitou je se svou postavou spokojeno. 

Sportovci našeho klubu věnující se veslování odjedou na soustředění do Račic. 

Domečky z 18. století často hodně zchátralé se staly součástí místního skanzenu. 

 

3. Vyhledej v následujících větách doplňky a podtrhni je: 
 

Otec seděl zamyšlen.  

Pronásledovaný se zastavil udýchán. 

Sekera trčela zaťata.  

Šaty máš zmačkané. 

Máš to připraveno?  

Pan veselý byl zvolen starostou. 



Udělal ses směšným.  

Byl jmenován náměstkem. 

Bratr se vyučil automechanikem.  

Byl doporučen jako nejvhodnější. 

Zůstane naším otcem.  

Prostý kvítek nazvali mateřídouškou. 

Slávek vešel zářící radostí. 

Lékaři prohlásili jeho nemoc za nevyléčitelnou. 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

Workbook: page n. 50, excercise n. 1 and 2- Compare British and American English 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

řešení testu : 1.B, 2. C, 3.C, 4.A, 5.B, 6.C, 7.C 

Učebnice str. 68 – přečti si článek L6 

Odpověz otázky cv. 1 

MATEMATIKA   

 Viz příloha 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

Vzhledem k tomu, že většina z vás pilně pracuje dopoledne ve škole, zaměříme se na poslechy:  

3. Episode: Sam hat ein Date 

https://www.youtube.com/watch?v=4KTIh5P7IgI 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

Easy German 340 What you need in life? 

https://www.youtube.com/watch?v=I0_3RJsiem4 

Hört gut zu, beantwortet die Fragen und  wiederholt den Wortschatz: m.novotna.perina@seznam.cz 

 1. Was antworten die ersten zwei Personen?      

 2. Was hört man ziemlich oft? L - - - e, G - - - k, F - - - - - e und F - - - - - e   

 3. Ohne was kann man vielleicht nicht leben? 

https://www.youtube.com/watch?v=4KTIh5P7IgI
https://www.youtube.com/watch?v=I0_3RJsiem4
m.novotna.perina@seznam.cz


 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 

https://www.youtube.com/watch?v=kpV_Z9NmP28&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3w

C&index=27 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum  – po sloveso tragen) 

3. UČEBNICE S. 76 CVIČ. 1 (opsat si do školního sešitu slovíčka v modrém rámečku a přeložit je)  

-posílám odkaz na dobrý slovník v případě potřeby  

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

– učebnice – 58/4 – seřaď písmenka pohádky Červená Karkulka vzestupně k obrázkům – do 

tabulky do sešitu 

Klíč k řešení cvičení: učebnice 58/3 

 Die Oma 

 Der Jäger 

 Die Rotkäppchen 

 Der Wolf 

 Die Rotkäppchen 

 Die Mutter 

 Die Oma 

 Der Wolf 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Prostuduj horní tabulku na str. 83 a udělej výpisky. 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Prosím, kdo tak ještě neučinil, cestou do/ze školy si vyzvedněte učebnice Extra 3 na vrátnici, 
ať s nimi můžeme pracovat 
s. 8-9 v nové učebnici, přečtěte si příběh J´ai beaucoup voyagé a odpovězte na  otázky ve 
cvičení 2 
zítra máte zase možnost přijít na videokonferenci od 13  do 13:30 hodin na odkaze  
https://us04web.zoom.us/j/78064151827?pwd=NmNvOEVhOEhmYTh1UG8zQ1RRc3dOUT09 
Meeting ID: 780 6415 1827 
Password: 6YwbXu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpV_Z9NmP28&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=kpV_Z9NmP28&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=27
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky
https://us04web.zoom.us/j/78064151827?pwd=NmNvOEVhOEhmYTh1UG8zQ1RRc3dOUT09

