
Český jazyk – 6.třída 

25.zadání 

1. Pravopis 

2. Skladba -zápis do sešitu – nadpis Příslovečné určení 

- značíme PU, závisí na slovese, na přídavném jméně nebo příslovci 

- graficky značíme ___.____.____ 

- vyjadřuje různé okolnosti a vztahy 

- místo/ otázka- kde, kam, odkud, kudy/- Vrátili se z výletu. / odkud?/- PU místa- PUM 

- čas/ otázka- kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho/- Brzy budu hotov./ kdy?/-PU času- PUČ 

-- způsob/otázka- jak? jakým způsobem?/- Udělal to dobře. / jak?/ -PU způsobu-PUZ 

- příčinu/ otázka- proč?/- Pro nemoc nemohl přijít./ proč?/- PU příčiny-PUP 

Příslovečné určení způsobu může být uvozeno i spojkou jako/ v tomto případě nevyjadřuje  

působ přímo, ale přirovnáním/ např.: napodobuje všechno jako opice, je štíhlá jako bříza, je 

dlouhý jako bidlo, je zelený jako stěna, nadýmá se jako holub, stojí rovně jako svíce, mluví 

jako kniha, utíká jako o závod, je krásná jako anděl, je lehký jako pírko, má dětí jako smetí  

3. Práce s učebnicí – modrá učebnice- ústně -str.122/ cv.1a, 123/ cv.3, str.124/ cv.6 

- modrá učebnice - písemně do sešitu str.125/ cv.9 /společně při online hodině, věty si můžeš 

předepsat, přísl.určení si společně označíme a určíme/ 

- str.125/cv.10 – ústně 

4. Pracovní sešit – PS str.55/ cv.1, 2, 4 

5. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz – zadej příslovečné určení 

6. Literatura – přirovnání, obrazná pojmenování- vyber z nabídky, správnou odpověď zapiš 

do literárního sešitu 

Je ostrý jako bitva- břitva. Je bledý jako stěna- stín. Je zelený jako sedma-osma. Je chudý jak 

kostelní myš- zvon. Je hluchý jako strom-poleno. Je líný jako vosa- veš. Je zmrzlý jako 

krápník- rampouch. Je studený jako psí noha- čumák. Je slabý jako moucha- komár. Je 

hubený jako husa-koza. Je lehký jako pírko- peřina. Je pilný jako vosa- včela. Mlčí jako 

hřbitov- hrob. Sedí jako buchta- koláč. Řve jako pavián- šimpanz. Mračí se jako kakabus- 

kabanos. Třese se jako topol- osika. 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/

