
Uč. 80/1 a) 

 

V souvislém textu jsme hledali a určovali přívlastky shodné (Pks) a neshodné (Pkn). Přívlastek je vždy tučně. 

Slovo, na kterém přívlastek závisí, je uvedeno pro lepší orientaci. 

 

putování vraku Pkn v nějakém přístavu Pks Z hrdého trojstěžníku Pks 
lodního vraku Pks pobřeží Mexika Pkn vrak, vyčnívající... Pks 

mnoha lety Pks její plavbě Pks mrtvá loď Pks 

jedna plachetnice Pks větrné smršti Pks loď bez muže Pkn 

úžinou mezi ostrovy Pkn prudké bouři Pks bez jediného muže Pks 
dvěma ostrovy Pks na širém moři Pks muže na palubě Pkn 

Mexického zálivu Pks část posádky Pkn pro ostatní  plavidla Pks 

kapitán lodi Pkn jiná loď Pks jejich příděmi  Pks  
(ale jejich je nesklonné zájmeno) 

  kormidelníci, sledující... Pks 

  směr plavby Pkn 

  pravé divy Pks 
  srážce s vrakem Pkn 

 

 

Uč 78 a) 

 

V souvislém textu jsme hledali příslovečná určení a předměty. U příslovečných určení jsme určovali druh - času (puč), 

místa (pum), způsobu (puz). U předmětů pád.  

 

často - puč na okraji - pum v roce 1971 - pum 

strmě - puz přes těžkosti - pu přípustky, = i když to nešlo v ponorce - pum 

různě - puz velmi podrobně - puz V jednom z kaňonů - pum 

tvarem – puz, konkrétně zřetele do hloubky - pum málem - puz, konkrétně míry 
než 3 km – puz, konkrétně míry pomocí ponorek – puz,  

konkrétně prostředku 
+. 

u Baham - pum kvůli fotografování - puz  
konkrétně příčiny 

 

obvykle – puz  podle možnosti - puz  

 

údolí - předmět ve 4. pádu 
(Okraje prořezávají údolí.) 

písmenu V - předmět  
v 3. pádu (Podobá se písmenu 

V.) 

U - předmět ve 4.pádu 
(Stěny připomínají U.) 

jim - předmět ve 3.pádu 
(Říká se jim.) 

 

Uč. 82/4 Doplňovali jsme slova do vět o gramatice. 

 

1. neohebná 6. v 1. pádu 11. neohebná -  místa, času, 
způsobu, nově taky míry, příčiny  

2. slov 7. vztažná 12. základní skladební 

3. obecná (pes)  
konkrétní (Alík) 
 

8. základní, řadové, druhové, 
násobné  

13. neshodný, shodný 

4. hromadná 
pomnožná 

9. určité 14. příbuzná 

5. přivlastňovací 10. dokonavého 15. odvozená 

 


