OPAKOVÁNÍ VII. A /lX. A, B/
Přídavná jména odvozená příponou –

ský, ští

1/ zjednodušuje se pokud kořen končí na
- s: Rus - ruský, ruští

- c: kupec – kupecký, kupečtí

2/ mění se, pokud kořen končí na:
- k: k – c Mělník – mělnický, mělničtí

- g: g – ž Kongo – konžský, konžští

- h: h – ž Praha – pražský, pražští

- ch: ch – š černoch – černošský, černoští

POZOR ! Čech – český, čeští
3/ nemění se, pokud kořen končí na ostatní souhlásky, např.:
- š: Krkonoše – krkonošský

- z: Slezsko – slezský, slezští

-t: dítě – dětský, dětští

POZOR! děcko /ALE! dětský/

1. Napište odvozená přídavná jména v jednotném a množném čísle.
Př. hora – horský, horští
moře soused běloch Čech –
Opava Řek mužOlomouc Amerika -

Slova v závorkách nahraďte tvary přídavných jmen.

1. /Brno/ ............................ drak je symbolem tohoto /Morava/.................................. města.
2. /Kroměříž/ ..................................... občané byli svědky historické události.
3. /Krkonoše/ ..................................... lesníci bojují za záchranu lesů.
4. /Německo/ ..................................... špic je bystrý pes.
5. /Praha/ ....................................... Petřín patří k /Evropa/ ......................................
zajímavostem.
6. /Slovensko/ ....................................... čuvači ochraňují stáda.
7. /Amerika/ .......................................... a /Rusko/ ................................ diplomaté se sešli
k jednání.
8. /Vlach/ .......................................... architekti byli uznávání v celé Evropě.
9. /Přelouč/ ............................................. obyvatelé obdivovali ohňostroj.
10. V /Náměšť/ ............................................. tiskárně tiskli /Čech/ ..........................................
vlastenci své spisy.
11. /Francouz/ ......................................... město Paříž je velmi navštěvované.
12. Nejznámější /Paříž/ ........................................ stavbou je Eiffelova věž.

URČI VĚTNÉ ČLENY:
1. je symbolem .............................. , města ..........................................
2. historické ....................................., události ......................................
3. za záchranu .................................. , lesů ............................................
4. je pes ......................................., 5. Petřín .........................................
6. stáda ..................................... , 7. k jednání ............................................................
8. celé ....................................... , Evropě ...............................................

9. ohňostroj ...............................
10. v tiskárně ....................................................... , své ..........................................,
spisy ..........................................
11. velmi ...........................................................................
12. nejznámější ........................................, Eiffelova .............................................

URČI SLOVNÍ DRUH, PÁD, VZOR :
slov. druh:

pád:

vzor:

1. symbolem .................

...........

.........................

2. historické

..................

...........

.........................

události

.................

...........

........................

3. záchranu

.................

............

........................

.................

............

........................

5. zajímavostem ...............

............

........................

7. /k/ jednání

................

............

........................

8. celé

................

............

.......................

10. své

.................

............

.......................

12. stavbou

................

............

.......................

lesů

ROZBOR SOUVĚTÍ:
V neděl_ se děti v_prav_l_ do divadla.
Účastníci skautského tábora se těšil_ na dobrodružstv_ .
Zebry a sloni prchal_ před lovci.
Krkavci prozradil_ Jiříkov_ , že o té vodě vědí.

- rozliš větu jednoduchou, souvětí
- urči slovní druhy
- urči větné členy
- urči druh souvětí, rozliš větu hlavní, vedlejší /druh vedl. věty/
- u sloves urči vid
- u podstatných jmen urči pád, vzor
- vyhledej slovo složené

DOPLŇ TVARY ZÁJMENA „JÁ“:
Kamarádka ............... překvapila svým nápadem. ................. zima nevadí. Co ..............
ještě může dojmout? Táhne .............. to do lesa na houby. ............... se ta situace netýká.
Zdálo se mu o ................. Bratr ................ naučil jezdit na kolečkových bruslích. Zmocňoval se
.................. smutek. .................... dej těžší otázku. Vím to jistě, dej na ............... !
Ta poznámka patřila ................ . Jdi na hřiště místo ............... . ................. to povídej!
Na .................. byla všechna zodpovědnost. ................. tu knihu neukážete? Maminka ...........
vzala na výlet do Krkonoš. ................. se ten film vůbec nelíbil. Nevyprávěj o ...............
nikomu ! Pes se ke ................ poslušně vrátil. Beze ........... se tam báli jít.

- v textu označ všechny slovní druhy, u podstatných jmen urči pád, vzor

LITERATURA:
- literární pojmy: anafora – opakování stejných slov na začátku veršů, slok, vět
epifora – opakování slova nebo skupiny slov na konci za sebou
jdoucích vět nebo veršů
Urči správně uvedené příklady:

PŘICHÁZÍM K TOBĚ. JAKÉ TO MÁŠ VLASY!
TAK TĚŽKĚ, VONNÉ, SAMETOVÉ VLASY!
CHCI SPÁT. DEJ MI SVÉ VLASY!

.........................................................

POJĎ SI PROŇ, TY POLEDNICE,
POJĎ, VEM SI HO, ZLOSTNÍKA!

.........................................................

ACH DÍTĚ! MÉ DÍTĚ DRAHÉ!
DÍTĚ DRAHÉ – DRAHÉ – DRAHÉ!

........................................................

STO ROKŮ V ŠACHTĚ ŽIL, MLČEL JSEM.
STO ROKŮ KOPAL JSEM UHLÍ.

......................................................

CO TO MÁŠ NA TÉ TKANIČCE?
NA KRKU NA TÉ TKANIČCE!

........................................................

OPAKOVAT DALŠÍ LITERÁRNÍ POJMY: apokryf, apostrofa, archaismus, asonance /rým
založený na shodě samohlásek na konci veršů – kosa – hora/, báje, bajka, balada, beletrie,
biografie, byliny
MOŽNOST VYUŽÍT INTERNET, ČT 1- ŠKOLA DOMA /český jazyk – každé úterý od 14. 00/,
SLEDOVAT STRÁNKY ŠKOLY /KALIBRO – český jazyk 9.ročník/

VLASTNÍ ČETBA /do konce školního roku 2 referáty/

