
Řešení ČJ mluvnice z týdne do 10. května 

uč. 14/2 jen a)! volné spojení slov: 

červený svetr, čerstvé pečivo, jarní květiny, bílými kuželi, modrými stuhami, vyšívaný 

ubrus, nové auto, sousedovy včely  

uč. 14/4 jen a) – příklad řešení – možností je mnoho (I když jste cvičení posílali, uvádím 

možné řešení zejména pro ty, co měli při práci potíže.)- projděte si znovu pro lepší 

pochopení 

Sousloví Volné spojení slov 

rodný jazyk, český jazyk červený jazyk, těžký jazyk 

kočka domácí, kočka divoká chlupatá kočka, strakatá kočka 

studená fronta, teplá fronta dlouhá fronta,  malá fronta 

smíšený les, jehličnatý les vysoký les, hustý les 

vysoká pec, Pec pod Sněžkou babiččina pec, horká pec 

minerální voda, perlivá voda studená voda, čistá voda 

pravoúhlý trojúhelník, rovnostranný trojúh. plastový trojúhelník, zelený trojúhelník 

psací stůl, jídelní stůl nový stůl, dřevěný stůl 

obchodní dům, rodinný dům vysoký dům, starý dům 

výrobní linka, oční linka tenká linka, černá linka 

cestovní horečka, zlatá horečka vysoká horečka, nízká horečka 

střední škola, základní škola naše škola, opravená škola, hezká škola 

počítačový program, televizní program zajímavý program, užitečný program 

 

uč. str. 15/4 jen a) a c)! - příklad řešení (I když jste cvičení posílali, uvádím možné 

řešení zejména pro ty, co měli při práci potíže.)- projděte si znovu pro lepší pochopení, 

zaměřte se na významy sousloví 

Přídavné jméno Podstatné jméno Význam sousloví 

Achilova pata zranitelné místo 

olivová ratolest symbol života a míru (větvička, kterou podle 

pověstí drží v zobáku holubice) 

krokodýlí slzy falešné, neupřímné slzy 

mravenčí píle vytrvalá píle, snaha 

oslí uši ohnuté rohy na sešitu, v knize 

labutí píseň poslední čin 

růžové brýle příliš optimistický pohled, něco si idealizuje 

dubová hlava umíněný člověk 

Ariadnina nit nit z bludiště, která nás může vést životem 



volské oko vaječné jídlo ve tvaru oka 

psí víno rostlina – loubinec 

bílá vrána někdo zvláštní, výjimečný, neobvyklý 

železné zdraví pevné zdraví 

slepá poslušnost bezmezná poslušnost 

 


