
ČJ 6. třída – týden od 7. 4. – 13. 4. 

Milí šesťáci A i B – děkuji, jak spolupracujete a snažíte se svědomitě plnit zadané úkoly. Moc mě potěšily fotky vašich 

kulinářských úspěchů. 

Literatura – nasdílela jsem vám pokračování knihy Tajemství Oblázkové hory. Už teď se těším na to, až mi napíšete, 

jak to bylo s Krisou a Prckem dál. 

Mluvnice – podle vašich výsledků se mi zdá, že už se slovesy docela kamarádíte, takže tento týden vás s nimi už trápit 

nebudu. Ale velkým oříškem, až skoro kokosovým, se stalo malé, nevinně vyhlížející pravopisné cvičení. Tento týden 

vás tedy opět potrápím s pravopisem. Namíchala jsem vám zde koncovky podstatných jmen a přídavných jmen 

(připomeňte si vzory a pozor na přídavná jména přivlastňovací). Poslední cvičení je už opravdová lahůdka (koncovky 

přídavných jmen přivlastňovacích a koncovka –ovi u podstatných jmen M rodu).  

1) Pod pytl_, na obraz_, o Janov_, s přátel_, drobní plaz_, o Francouz_ch, s dívkam_, počas_, při chůz_, do Ostrav_, o 

hol_, v jetel_, před rám_, v souboj_, ponděl_, s letadl_, na zem_, dítě s malým_ rukam_, hodinky se zlatým_ 

ručičkam_, v láhv_, dvě otep_ slám_, pod plynojem_, s obyvatel_, o Honzov_, dva mikroskop_, v příběz_ch, sob_ zde 

nežijí, chci vidět sob_, do Břeclav_ i Opav_ 

2) Vyzývav_ pohled, šípkov_ čaj, z ryz_ho zlata, v orl_ch spárech, sokol_ hnízdo, pro sousedov_ ps_, u balkonov_ch 

dveří, za m_mi zády, z Alíkov_ boudy, mil_ chlapec, kolm_ spád, vepřov_ řízek, hověz_ vývar, motýl_ křídla, čil_ hoši, 

učitelov_ poznámky, v plechov_ch krabicích, mil_ lidé, zastaral_ postup, drz_ syn, ciz_ muž, v zahradníkov_ch rukou, 

bratrancov_ sourozenci, tátov_ zub_, bíl_ sníh, růžov_ sloni, přízniv_ let, nov_ počítače, velk_ kola, ps_ štěkot, 

s páliv_m_ bonbony, zl_ čaroděj, mourovat_ koťata, krokodýl_ slz_, navštívím Karlov_ Vary, hladov_ muži, zvědav_ 

mláďata 

3) Vrať strýčkov_ zuby. Strýčkov_ ps_ nás nemají rádi. Jsem po tatínkov_. Nosím tatínkov_ kalhoty. Obdivovali jsme 

Lukášov_ sval_. Neprozraď to Lukášov_. Lukášov_ rodiče obdivuji. Petrov_ omluvenky byly vtipné. Vrať to Petrov_. 

Jsou to děti Máchov_. Máchov_ prý vyhořeli.  

Sloh tento týden nezadávám. 

 

Přeji všem co nejpohodovější prožití Velikonoc. 

 

  



ČJ týden od 31. 3. do 6. 4. 

Literatura: Nasdílela jsem vám na školní maily prvních sedm kapitol z knihy Tajemství Oblázkové hory autorky Báry 

Dočkalové. Každý týden vám budu tuto knihu skenovat a posílat, abyste ji mohli postupně číst.  

Každý týden mi tedy pošlete zápis, o čem jste se dočetli. 

Sloh: Všichni už jste doma skoro měsíc a jistě také pomáháte v kuchyni. Proto se tento týden v popisu zaměříme na 

popis pracovního postupu.  

Každý si zkusí najít recept na velmi jednoduchý pokrm (krupičná kaše, pudink, bramborová kaše, …..) – není důležité 

vařit celé nedělní menu. Nezapomeňte, že správný recept obsahuje název, suroviny v požadovaném množství (např. 

20 dkg dětské krupičky), popis postupu, návrh servírování. A protože jste doma, tak si zkusíte tento pokrm podle 

receptu taky uvařit a vaše vaření 1-2 fotkami zdokumentovat.  

Vymyslela jsem to pekelně? Já vím. A samozřejmě už se na vaše recepty i s obrázky těším. 

Mluvnice: Z výsledků vaší práce zjišťuji, že pořád si většina z vás plete významově podobná slovesa při časování 

v čase minulém, přítomném a budoucím. 

Zkuste tedy ještě jednou časování následujících sloves v čase minulém, přítomném a budoucím ve 3. os. j.č. ozn. 

způs.: (např. vycházel – vychází – bude vycházet; vyšel – x – vyjde) 

Dostat 

Dostávat 

Povědět 

Povídat 

Podmiňovací způsob také dělá některým pořád ještě problémy. Dávejte si pozor zejména na 1. os. mn. č. = my 

bychom a 2. os. j. č. u zvratných sloves = ty by ses učil, ty by sis koupil 

Převeďte tedy následující slovní spojení do podmiňovacího způsobu a celé pak napište: (např. my pečeme = my 

bychom pekli) 

My spíme, ty se směješ, vy odejdete, já píšu, ona maluje, my vaříme, ty si čteš, oni lepí, ty posloucháš, vy rostete 

A do třetice malé opakování pravopisu, po kterém se vám již určitě stýská. 

Šediv_ osel, osl_ hýkání, s m_m_ ps_, dědečkov_ holub_ vrkají, ke dvěm_ kamarádům, nekupuj zajíce v p_tl_, p_šná 

pr_ncezna, houba p_chavka, včel_ na jetel_, čtu Foglarov_ knihy, kup Petrov_  dnešní nov_ny 

 

 

Vypracované úkoly odešlete jako vždy na husakovam@zsliten.cz 

(Milí rodiče, není dobré, abyste dětem všechnu práci doma opravili. Vy sice vidíte, co jim 

nejde, ale já to takto nemám šanci poznat.)  

 

ČJ 6. AB – týden od 23. – 30. 3. 

Mluvnice 

Minulý týden jste opakovali slovní druhy. Moc vám nešlo časování sloves. Některá slovesa (např. uvařit) nemají 

přítomný čas, ale tvarem přítomným rovnou vyjadřují budoucnost, jsou to takzvaně dokonavá slovesa, což se 
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budeme hlouběji učit v příštím ročníku: uvařil x uvaří. Nesmíte si tato slovesa plést se slovesy, kde lze časovat ve 

všech časech: vařil – vaří - bude vařit. 

Vyčasujte tedy do sešitu, nebo na počítači následující slovesa: 

Koupit 

Kupovat 

Nést 

Vynést 

Přinést 

Přinášet 

Říkat 

Říct 

Dále si tento týden připomeneme spisovné tvary podmiňovacího způsobu. 

Já bych my bychom 

Ty bys vy byste 

On/ona/ono by oni/ony/ona by 

Pozor u sloves zvratných ve 2. osobě č. j.: ty by ses učil, ty by sis přál 

Abyste si to potrénovali, napište z učebnice na str. 111 cvičení 3 a), 5 a) a ještě v tomto 5. cvičení podtrhněte celé 

slovesné tvary – pozor! Aby, kdyby obsahují podmiňovací způsob – by!) 

Sloh 

Pohled z okna 

Koukám se z okna. Je tam chodník. Za ním je silnice. Na ulici jsou lidé. Kolem jsou tři stromy. Pod nimi je tráva. Za 

trávou jsou další dva domy. Napravo je les. Je tam i nebe a je modré a jsou na něm oblaka. Je to hezký výhled. 

Líbí se vám takový popis? Podobné často píšete – je velmi strohý, chybí zde přídavná jména, přesnější určení místa 

daných věcí a rostlin a hlavně se zde pořád opakuje sloveso být. Přestylizujte tento text tak, aby nebyl tak nudný. 

Literatura 

Tento týden bude literární úkol trochu odlišný, aby měli všichni dost času dočíst zatím zadanou povinnou četbu. 

Najděte si na Ivysílání ČT v databázi film Cesta do pravěku, zhlédněte jej a zase „vlastními slovy“ napište, o čem 

příběh je. Budu ráda, když to napíšete poctivě, opisovat z internetu nemá cenu. Chápu, že někteří mají problém 

s tím, že nemohou k internetu. Ti tedy napíšou obsah filmu/knihy pro děti a mládež, který tento týden viděli/četli. 

V dalším týdnu budu již posílat novou naskenovanou povinnou četbu. 

 

Celé odešlete stejně jako minulý týden. Poprosím pouze, abyste preferovali školní adresu 

husakovam@zsliten.cz 

od 16. 3. do 20. 3. 2020 

1. Literatura 

Povinná četba – Myši patří do nebe – písemně zpracovat: hlavní postavy, místo, čas, vlastními slovy!!! napsat děj (o 

čem kniha byla), uvést vlastní názor na knihu (co se mi líbilo, nelíbilo a proč), co mě v knize překvapilo  



Formát – textová dokument minimálně 1 strana, velikost písma 12, řádkování 1,5; okraje 2,5 cm 

2. Mluvnice 

Na 1. straně knihy vyhledejte v 1. odstavci všechna slovesa v rozkazovacím způsobu – určete u nich mluvnické 

významy a převeďte je do všech dalších osob v rozkazovacím způsobu, které můžete vytvořit (např. piš – 2. os. Č.j. 

rozk.; pišme, pište) 

Vyčasujte slovesa: říkával, přejelo, přeběhnout ve 3. os. Jč. Ozn. Ve všech časech, pokud to lze. 

Opište 2. odstavec na 1. straně textu a určete u každého slova slovní druh. Poté vypište všechna podstatná jména a 

určete u nich mluvnické významy.  

3. Sloh 

Napište popis místnosti, kterou máte nejradši. Text musí mít rozsah 10 vět. Pozor na opakování slovesa být! 

Hotovou práci odešlete e-mailem. 

--------------------------------------------------------------- 

 

do pátku 13. 3. 2020 

Slovesa – mluvnické významy (umět vyhledat celé slovesné tvary a určit u nich osobu, číslo, způsob, čas; znát pojem 
infinitiv) – uč. str. 106 – 107 

 

 


