ČJ – 9. tř. (18)

PŘEDMĚT – Pt
-

ptáme se pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu

-

bývá vyjádřen: podst. jménem – zasadil strom
zájmenem – vidím vás, věřil tomu
infinitivem – chystal se odejít

Tomáš přinesl knihu.
T ==== P

Máma dětem koupila dárky.

Karkulka přinesla bábovku a víno.
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B
Pt 4. p.

V
Pt 4. p.

několikanásobný

!!! pozor na infinitiv !!!
1) po fázových a způsobových slovesech → součást přísudku
Začal cvičit brzy ráno. Musím vyčistit podlahu.
2) po jiných slovesech → předmět
Nutil nás cvičit brzy ráno. Snažil se vyčistit podlahu.

PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ – Pu
-

vyjadřuje různé okolnosti děje, nejčastěji se pojí s přísudkem

Druhy příslovečného určení:
místo – kde? kam? kudy? odkud?
Jdeme do školy. Sedí doma. Šel lesem.
čas – kdy? odkdy? dokdy? jak dlouho?
Vrátím se večer. Seděl tu do rána. Neviděli jsme ho týden.
způsob – jak?
Jirka se učí dobře.
míra – kolik? jak moc?
Zpívá velmi krásně.
příčina – proč?
Z radosti začal poskakovat.
účel – za jakým účelem?
Mnohé knihy čteme pro poučení. Šli jsme do lesa na houby.
!!!

příčina

x

účel

!!!

předchází

x

následuje

podmínka – za jakých podmínek?
Bez vody všechny ryby hynou. Za deště na procházku nechodíme.
přípustka – navzdory čemu? i v jakém případě?
Přes naše námitky to udělal. Navzdory špatnému počasí práci dokončili.

Včera děti velmi pěkně tancovaly na besídce.
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Cvičení.

1) Podtrhni předmět a nadepiš pád.
Podej mi židli. Martin je podobný mamince. Naši žáci dosáhli velkého úspěchu. Blahopřáli
jsme babičce. Mluvili o tobě. Pochutnali si na kuřeti. Setkal se s ní. Denně mu volala. Silný vítr
kýval větvemi. Jirka dostal od dědečka nové kolo. Hadů a pavouků se mnozí lidé štítí.
2) Podtrhni několikanásobný předmět.
Koupil jsem šunkový salám, čerstvý chléb, koláče s tvarohem a pomerančový džus.
Vyprávěl o svém dětství, o rodičích, o rodné vesnici a kamarádech ze základní školy.

3) Pokus se najít příslovečné určení (podtrhni) a určit (nadepiš) druh.
Družice obíhá Zemi celý rok velkou rychlostí. Každé ráno chodil do lesa. Na konci ulice uviděli
v noci světlo. Zítra na výlet nepojedeme. Večer venku tiše poletovaly vločky sněhu. Velmi mě
trápily zuby. Chlapec se třásl zimou. Ze strachu se vším rychle souhlasil. Dnes zůstaneme u
vody. Hrozně se v noci bál. Ze zvědavosti prohledal celý byt. Před léty jsme se potkali v Brně.
Tiše seděl v lavici. Hodinu jsme bloudili lesem. Zůstal doma kvůli rodině.
4) Podtrhni příslovečné určení a nadepiš druh.
Včera odjel do Karlových Varů na léčení. Při dobrém světle pracujeme přesněji. I přes zákaz
jedl při vyučování. Zmeškal autobus kvůli rozbitému budíku. Odešla do kuchyně škrábat
brambory. Přišel moc brzy. Lavička byla čerstvě natřená. Hru jsme sledovali až do konce. Do
studovny chodíme pro poučení. V případě dlouhodobých mrazů budou vyhlášeny prázdniny.

