
 

6. AB – týden 19. – 25. 5. 
Literatura: Tento týden se rozloučíme s Krisou, Prckem a jejich putováním. Sice už našli Oblázkovou horu, ale stále 

nemají potřebný oblázek, aby se mohli vrátit domů. A čas se jim nezadržitelně krátí. Podaří se jim to včas stihnout? A 

co jejich kamarádství? 

Sloh: I tento týden se budeme věnovat rčením, příslovím a přirovnáním. Umíte do následujících vět doplnit správné 

číslovky?  

………………….. měř a ………………….. řež. 

Koupil to za …………………….. prstů. 

Jeden za ……………………….. a ………………………… bez …………………….. za ……………………………. (tak schválně, kdo to dá ) 

Kdo šetří, má za ………………………… 

Sedí na …………………………… židlích. 

Řekneme si to mezi ……………………………. očima. 

Když se …………………………. perou, ………………………… se směje. 

Je jako ……………………….. kolo u vozu. 

Hraje ………………………… housle. 

Hráli až ……………………………… housle. 

……………………………… opakovaná lež se stává pravdou. 

……………………………… nic umořilo osla. 

Mám to z ……………………….. ruky. 

……………………………. kohouti na …………………… smetišti. 

……………………………. vlaštovka jaro nedělá. 

Říkal …………………………………. přes …………………………. 

Stihnul to za …………………………… minut ……………………………… 

Běžel o ………………………………………. 

 

Mluvnice: Také tento týden budeme procvičovat shodu podmětu s přísudkem. Čekají vás 4 pravopisná cvičení, ve 

kterých si podtrhnete podmět vyjádřený a poté doplníte správnou koncovku do přísudku. Klidně používejte přehled 

pravidel z minulého týdne. 

a) Dívky se na nás vesele usmíval_. Chlapci soutěžil_ v přetahování. Postavy nám připadal_ ve tmě tajuplné. 

Koťata si hrál_ s klubíčkem. Včely poletoval_ z květu na květ. I motýli poletoval_ na louce. Zdáli se ozýval_ 

něčí hlasy. Kuřata cupital_ za kvočnou. Na náměstí se sešl_ davy lidí. Z obrazů na nás civěl_ neznámé tváře. 

Zajíci z polí téměř vymizel_. Děti se těšil_ na prázdniny. Na zahradě hvízdal_ kosi. Dědečkovi se ztratil_ lyže. 

Kluci se popral_. Vlaštovky si postavil_ hnízdo. Pole se po dešti zazelenal_.  

b) Na stromečku visel_ slaměné ozdoby. Proč se chlapci ještě nevrátil_? Čápi již odlétal_ do teplých krajin. 

Lvíčata se na sluníčku líně protahoval_. Přezrálé švestky padal_ ze stromů. V parku na stromech vesele 

dováděl_ veverky. Všechny tulipány odkvetl_. Louky byl_ posekán_. Návštěvníci projevil_ o výstavu zájem. 

Sestřiny kamarádky byl_ u nás vždy vítán_. Závodníci se na soutěž poctivě připravoval_. Domácí úkol někteří 



žáci nenapsal_. V rybníce kuňkal_ žáby. Tabulky čokolády se roztekl_. Sněhuláci roztál_. Mobilní telefony 

nefungoval_. Psi se rozštěkal_ na pošťáka. Mohutné vlny olizoval_ pobřeží.  

c) Na pasece byl_ vysazen_ nové stromky. Malé děti byl_ doma sam_. Z ulice se ozýval_ neznámé zvuky. 

Zástupy diváků se tlačil_ u pokladny. Dívky se nerady loučil_. Liščata si hrál_. Chlapci byl_ dnes velmi vesel_. 

Silnice býval_ dříve lépe udržovány. Rodiče přišl_ do školy. Chodby se uklízel_ často. Noty byl_ zapsán_ do 

notových sešitů. Auta návštěvníků parkoval_ na vyhrazeném parkovišti. Tužky byl_ ořezané.  

d) Děvčata měl_ strach. Tlupy divochů zaútočil_ na přistěhovalce. Osadníci se statečně bránil_. S nadějí byl_ 

očekáván_ posily. Vojáci se však neukazoval_. Hodiny urputného boje se vlekl_. Konečně se na obzoru 

objevil_ obláčky prachu. Zvedl_ je kopyta vojenských koní. Oddíly vojáků zahnal_ domorodce na útěk. Všichni 

lidé jásal_. 

 

  



6. AB – týden 12. – 18. 5. 
Literatura: Pomalu se blížíme ke konci putování Krisy a Martina. Tento týden jsem vám nasdílela předposlední část 

Tajemství Oblázkové hory. V minulé části jsme oba hlavní hrdiny opustili ve chvíli, kdy se kolem nich „rojí“ ostnáči. 

Podaří se jim uniknout? 

Sloh: To je holka jako lusk; má oči jako pomněnky – ano, tušíte správně, tento týden vás čekají přirovnání. 

Přirovnání = ustálené slovní spojení, kdy něco/někoho přirovnáváme k někomu/něčemu jinému. Typická pro 

přirovnání je spojka jako. 

Vaším úkolem bude napsat 10 různých přirovnání, která se dají použít při popisu osoby. Tak s chutí do toho. Už se 

těším, na která přirovnání si vzpomenete. 

Mluvnice: V minulých úkolech jsme si připomněli určování podmětu a přísudku. Tento týden se budeme věnovat 

pravopisné části – psaní koncovek v příčestí v minulém čase, kde platí shoda podmětu s přísudkem. Začneme s 

podmětem vyjádřeným. 

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM 

- platí pouze v minulém čase oznamovacího způsobu a v podmiňovacím způsobu přítomném a minulém 

- v přítomném čase se píše vždy měkké i bez ohledu na podmět (totéž platí pro budoucí čas sloves, která 

nevyjadřují přítomný čas = uvaří, políbí, vyrobí) 

 

Mn. č. podmět rodu M životného = v přísudku i 

Muži pracovali, sněhuláci roztáli, rodiče přišli, koně se pásli, lidičky se seběhli, draci přilétli, panáci stáli, strašáci 

strašili, bubáci děsili … 

Mn. č. podmět rodu M neživotného = v přísudku y 

Davy jásaly, národy se přely, zástupy pochodovaly, sbory zpívaly, hloučky se rozcházely, miliony se ztratily, hrady 

stály, houfy se rozlétly … 

Mn. č. podmět rodu Ž = v přísudku y 

Ženy tancovaly, uši slyšely, děti zlobily, oči pozorovaly, třídy se vyprázdnily, skupiny se střídaly, byly Vánoce … 

Mn. č. podmět rodu S = v přísudku a 

Města stála, koťata si hrála, kuřata zobala, kola se točila, zavazadla se ztratila, letadla vzlétla, … 

 

Sami si vypracujete:  

str. 122/2 (opište věty a doplňte podle přísudku vhodný podmět – např. Pod stolem leželi unavení psi.) 

Str. 122/3 (slovesa v závorce převeďte do minulého času a z vět vypište základní skladební dvojice do sešitu – např. 

lidé vyráběli) 

Str. 123/5 (do sešitu vypište základní skladební dvojice se správně doplněnou koncovkou v přísudku – např. oči 

otekly) 

Str. 123/6 (věty přepište celé v minulém čase v množném čísle – např. Chlapecké sbory se rozezpívaly.) 

 

  



ČJ 6. AB – týden 5. – 11. 5. 

Ahoj šesťáci, už to budou dva měsíce, co pracujete z domova. Během této doby jste dostali už spoustu úkolů – četbu, 

sloh, pravopis a cvičení na gramatiku.  

Velká část z vás po celou dobu výborně spolupracuje, ale jsou mezi vámi i tací, co mi zatím poslali jen část 

vypracovaných úkolů. Chápu, že někteří nemusíte vše stíhat, proto tento týden zadám jen dva úkoly. 

1) Pokračujeme v četbě knihy Tajemství oblázkové hory – už šestou částí (Krisa s Prckem našli Oblázkovou horu 

a co bude dál?) 

 

2) Všichni si projděte úkoly, které jste vypracovali, jestli jste všechny poslali. Vy, co jste byli poctiví, můžete si 

tento týden odpočinout. Vy, kterým něco chybí, máte čas, abyste úkoly dopracovali a poslali.  

 

 

ČJ 6. AB  - TÝDEN 28. 4. – 4. 5. 2020 

 

Mí milí šesťáci, je tady další týden a s ním i nové výzvy pro vás. 

 

Literatura – Pomalu se s Krisou a Prckem dostáváme do druhé poloviny jejich cesty. Před vámi jsou tedy ještě i 

s tímto týdnem celkem čtyři části, ve kterých jim můžeme držet palce, aby se oba dostali domů. 

 

 

Sloh – Ráno moudřejší večera, Nechval dne před večerem – ano, tento týden si pohrajeme se známými příslovími a 

rčeními. Že jsou to útvary lidové slovesnosti, vám určitě nemusím připomínat. Ale znáte je dobře? A rozumíte tomu, 

co znamenají? Tak si to společně vyzkoušíme. 

Přiřaďte k sobě popletené části přísloví tak, jak patří. Jestli se vám to podařilo správně, vyjde vám tajenka. Poté 

napište velmi stručně vlastními slovy, co daná přísloví znamenají. Pokud nevíte, mrkněte na internet . 

 

Jablko nepadá ale jistě. (á) 

Kdo chce psa bít, lehce pozbyl. (a) 

Ranní ptáče moc se dozví. (l) 

Kovářova kobyla  svůj ocas chválí. (e) 

Kdo se moc ptá,  chodí bosa. (h) 

Koho chleba jíš,  v apatyce nekoupí. (n) 

Čiň čertu dobře,  daleko od stromu. (k) 

Boží mlýny melou pomalu, cti netratí. (j) 

Komu není shůry dáno, dál doskáče. (o) 

Lehce nabyl, toho píseň zpívej. (e) 

Chudoba  až se ucho utrhne. (d) 



Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, peklem se ti odmění. (d) 

Každá liška   hůl si vždy najde. (d) 

 

Mluvnice – Již dva týdny se společně pokoušíme porazit v těžkém boji PŘÍSUDEK a docela se nám to začíná dařit. 

Tento týden se tedy podíváme taky znovu na PODMĚT.  

PODMĚT – ptáme se otázkou KDO, CO? (vždy prvním pádem!), může být několikanásobný, nevyjádřený, nemusí být 

ve větě vůbec = věta bezpodmětná, můžou jím být téměř všechny slovní druhy 

 

 

1 - V následujících větách podtrhněte podměty rovnou čarou, přísudky vlnovkou. Pokud je podmět nevyjádřený, 

připište ho k větě. 

Obrázek nakreslila pastelkami. Zlomily se jí pastelky. 

Ozvalo se tiché ťukání. Odpovědí mu bylo hlasité ne. 

Bylo slyšet buch buch Jeho odpověď se mi nelíbila.  

Čtyři se ztratili. Přijdu ve čtyři. 

Fialová se zlomila. Na ceduli bylo napsáno nekrmit. 

Nekrmte zvířata. Ozvalo se houkání sýčka. 

Toto cvičení je lehké. Ála a Jája byly dnes veselé. 

2 – V učebnici vypracujte na straně 120 cvičení 1 – k přísudkům doplňte vhodné podměty. 

Na straně 121 vypracujte cvičení 3 – opište věty s doplněnými i/y a podtrhněte v nich podměty a přísudky. 

 

  



ČJ 6. AB – od 21. do 27. 4. 2020 

Vítám vás v novém týdnu naší domácí výuky. Jsem ráda, že jste pořád tam na druhé straně monitoru a posíláte mi 

velmi pěkné práce. Vaše vyprávění o vajíčkách jsem četla s radostí a nejeden konec mě překvapil a pobavil. 

Chválím všechny poctivé čtenáře, kteří sledují dlouhou a napínavou cestu Krisy a Prcka. Tak jim držme palce i tento 

týden, už máte všichni zase nasdílenou další část. 

Slohovou část tento týden vypustím, dávám delší úkol z mluvnice. 

Pravopis koncovek přídavných jmen je pořád pro polovinu z vás obtížný. Když pracujete doma, klidně si vezměte 

k ruce vzory přídavných jmen, ať se máte kam podívat.  

1) Tak schválně, kolik z vás bude mít následující pravopisné cvičení bez chyby  

Princov_ vlastnosti, papírov_ drak, přines to Jirkov_, Jiráskov_ romány, Františkov_ kamarádi, důvěřiv_ senioři, 

plastov_ kelímek, Broučkov_ příhody, Husov_ stoupenci, drz_ opičáci 

 

 

Minulý týden jsme začali opakovat podmět a přísudek. Většina z vás umí podměty ve větách vyhledávat velmi dobře. 

Chválím také ty, kteří poznali 1 schovanou větu bezpodmětnou: 

BOLÍ MĚ V KRKU – Př co dělá = bolí         

kdo co bolí? = ono = všichni z minulého týdne víte, že ono nemůže být podmětem, proto tato věta neměla podmět, 

byla to věta bezpodmětná. 

Často jste také zapomínali na zájmena SE, SI – tato zájmena patří do přísudku! 

Nejtěžší ale byl pro všechny přísudek jmenný se sponou. 

Vždy, když ve větě vidíte sloveso BÝT, STÁT SE (i v záporu = nebýt, nestát se), podívejte se pořádně na větu, jestli se 

tam nenachází ještě podstatné či přídavné jméno, které patří do přísudku. (tuto gramatiku máte také vysvětlenou 

v učebnici na str. 119) 

Pepíček je smutný. – našli jste sloveso JE – protože je to sloveso sponové, hledáte možnou jmennou část = smutný 

Celý přísudek je tedy JE SMUTNÝ = PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU 

2) Vyhledejte v učebnici na str. 119 ve cvičení 4 a 5a ve větách přísudky. Tyto přísudky vypište do sešitu. 

3) Z následujících vět vypište opět přísudky. Poznáte, které jsou jmenné se sponou a které slovesné? 

Kouzlo je zrušené. 

Dívka je u babičky. 

Baterie je nabitá.  

Baterie je na stole. 

Mísa je prázdná. 

Mísa je na lince 

Je tam kočka? 

Kočka je černá. 

Noviny jsou zmuchlané. 

Noviny jsou jeho. 

 

  



ČJ 6. třída – týden od 14. 4. – 20. 4. 

Literatura: zde pokračujeme pořád v četbě Tajemství Oblázkové hory. Krisa s Prckem uvízli a snaží se dostat domů. 

Co je čeká dál? Přečtěte si další kapitoly a napište mi jejich obsah tak, jak jste zvyklí. 

Sloh: Letošní Velikonoce jsou za námi. Vymyslete si a napište příběh o velikonočním vajíčku. Nezapomeňte, že každé 

vyprávění má nadpis, úvod, zápletku a její rozuzlení, závěr.  

Mluvnice:  

Minulý týden jste si připomněli pravopis koncovek přídavných a podstatných jmen. Z vašich prací je znát, že 

koncovky přídavných jmen jsou pořád velkým problémem.  Zde tedy ještě jednou malé opakování a procvičování. 

PRAVOPIS KONCOVEK PŘÍDAVNÝCH JMEN: 

Pomáháme si vzory:  

MLADÝ = příd. jm., která mění koncovku podle rodů – MLADÝ muž, MLADÁ žena, MLADÉ dítě 

Např. veselý, drzý, plechový, …. 

ALE! 1. p. mnč. M živ. MLADÍ lidé! 

JARNÍ = příd. jm., která nemění koncovku podle rodů – JARNÍ muž, JARNÍ žena, JARNÍ dítě 

U přídavných jmen přivlastňovacích si při doplňování koncovek pomáháme nejlépe vzorem MATČIN (nebo se 

naučíme koncovky podle správných pádů u mužských příd. jmen přivlastňovacích podle vzoru OTCŮV) 

Sousedovi psi štěkají – dosadíme: ti matčini psi štěkají  

Slyším sousedovy psy – dosadíme si: slyším ty matčiny psy 

Pozor na střední rod v mnč.! TA KOŤATA! 

Pozor na podstatná jména rodu mužského podle vzoru pán a předseda – koncovka –ovi 

 

1. ÚKOL Z MLUVNICE = PRAVOPIS 

Doplňte koncovky:  

bylinkov_ likér, hrav_ štěňata, ratanov_ koš, bratrov_ kamarádi, usměvav_ návštěvníci, soudcov_ rozsudky, 

porcelánov_ talíře, pudinkov_ dezert, půjč to Janov_, krmím Janov_ králíky, sousedov_ dcery, ryz_ zlato, drz_ zloděj, 

prezidentov_ projevy, plechov_ hrnek, jdu k Michalov_, mám Michalov_ sešity, notov_ zápis, Mozartov_ opery, 

nerezov_ příbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOVÉ UČIVO: 

Tento týden si připomeneme pojem PODMĚT a PŘÍSUDEK. 

- jsou to základní větné členy 

- společně tvoří základní skladební dvojici 

PŘÍSUDEK: 

- značíme zkratkou Př (v textu podtrháváme nejčastěji vlnovkou) 

- musí být v každé větě  

- základem je slovesný tvar určitý 

- ptáme se na něj otázkou CO DĚLÁ (podmět) 

- zájmena se, si patří do přísudku 

Druh přísudků:  

- slovesný jednoduchý – pracuje 

- slovesný složený – pracovali jsme 

- jmenný se sponou – je veselý, stal se učitelem 

sponová slovesa = být, stát se 

jmenná část = nejčastěji přídavné jméno a podstatné jméno 

- jmenný bez spony – sliby – chyby (v ustálených slovních spojeních) 

PODMĚT: 

- značíme zkratkou Po (v textu podtrháváme nejčastěji rovnou čarou) 

- ptáme se na něj pomocí přísudku a otázky KDO, CO (= 1. pádem) 

Druhy podmětů: 

- vyjádřený (nejčastěji podstatným jm., přídavným jm., zájmenem, číslovkou, infinitivem) – Petr píše 

- nevyjádřený = ve větě není „vidět“, ale my si ho můžeme dosadit – Mluvíme (my) 

! pozor – ONO nemůže být podmětem = věta bezpodmětná – Venku sněží. 

- několikanásobný – Eva a Jakub plavali. 

 

2. ÚKOL Z MLUVNICE = vypište z vět Po a Př (pokud je Po nevyjádřený, tak ho napište taky) 

 

Př. Maminka každý den vaří oběd. Po=maminka, Př= vaří 

Dnes se dívám na TV. Po= já, Př= dívám se 

 

Nečti u stolu noviny! Připijme si na zdraví! 

Za vraty štěkali psi. Dnes přijedou teta a strýc. 

Alenka nakreslila sněhuláka. Za mraky vykukuje slunce. 

Bolí mě v krku.  Po namáhavé práci jsem unavená.  

Na zdi visí obrázek. Pověsili jsme obrázek na zeď. 

Toto svítidlo není příliš úsporné. Na stole stojí konvička s čajem. 

Jakub vypadal nemocný.  Asi jsem nemocný. 

Jeho čtení je velmi pomalé.  Chybovat je lidské. 

Ty se na mě ještě zlobíš? Tyto příklady jsou pro nás lehké. 

Pořídit si rybičky mi mamka nedovolila.  U orloje stojí zástupy turistů. 

Na talíři ležely zbytky jídla.  Šimpanzi a gorily patří mezi lidoopy. 

Černé perly jsou vzácné.  Za lesem se pole krásně zazelenala.  

Použila nový prací prášek. Bubny patří mezi bicí nástroje. 

Myslela jsem si to. Bez práce nejsou koláče. 



 

 

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 

mailto:husakovam@zsliten.cz


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 

 

 


