Distanční výuka

Český jazyk 8. A – 3. PL

jméno a příjmení:

Přívlastek (PK) několikanásobný a postupně rozvíjející
-

U všech větných členů rozlišujeme, zda jsou holé, rozvité či několikanásobné.
U přívlastku je nutné rozlišovat, zda se jedná o přívlastek několikanásobný nebo postupně rozvíjející.
Tento rozdíl hraje roli nejen při správném rozboru věty a určování větných členů, ale i při psaní čárek.


-

Přívlastek několikanásobný
Nejčastěji je vyjádřen přídavným jménem
Oddělujeme je čárkou nebo souřadící spojkou (např. a, i)
Pořadí jednotlivých přívlastků lze měnit, aniž by se změnil smysl vyjádření.
Př. modré, zelené a červené pastelky; hodné, zlobivé, poslušné i neposlušné děti

 Přívlastek postupně rozvíjející
- Podstatné jméno je rozvito jedním přívlastkem (malá holčička) a celé toto spojení je znovu rozvito dalším
přívlastkem (krásná malá holčička – jedna krásná malá holčička)
- Bývá vyjádřen přídavným jménem, zájmenem nebo číslovkou
- Neoddělují se čárkou
- Př. dva jehličnaté stromy; naše nová televize

Úkoly:
1. Ve větách najdi a zakroužkuj všechny přívlastky:

Na Novém Zélandu je rozmanitý mořský život. Nový školní rok zpravidla začíná první
zářijový den. V zimních měsících bývá mrazivo. Pod vánočním stromečkem ležely
malé i velké dárky. V obchodě prodávají zelená, žlutá i červená jablka. Mladý, jarní a
přivlastňovací jsou vzory přídavných jmen.
2. V předchozích větách rozliš přívlastky holé, rozvité a několikanásobné a zapiš je do
tabulky:
PK holý

PK několikanásobný

PK rozvitý

Líčení
-

Líčení je slohový útvar popisný, kde autor vyjadřuje svoje vlastní myšlenky, nálady, pocity a snaží se je popsat
tak, aby měl čtenář pocit, že vidí totéž co autor a cítí totéž, co autor.
Využívá se obrazných pojmenování jako je metafora, metonymie nebo přirovnání.
Nejčastěji se líčení využívá v popisu krajiny nebo uměleckých děl.

Přečti si ukázku líčení:

Odpověz na otázky: odpověď „nevím“ je neplatná!
1. Co je hlavním tématem autorova textu? (O čem autor píše – hlavní myšlenka?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Proč myslíš, že se autor rozhodl psát o tomto tématu? Co ho motivovalo?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Který slohový útvar, z těch co znáš, ti text připomíná? ……………………………………………………………………………………
4. Napiš podobnou práci na téma Jaro. (Můžeš ji vyfotit a poslat ke kontrole dříve, nejpozději však s termínem
odevzdání ostatních úkolů.)

