
ČESKÝ JAZYK: 11. 5. – 15. 5. 

6. TŘÍDA 
Pokud budete potřebovat, můžete stále psát na mail MarcelaOravova@seznam.cz nebo využijte Skype 
live:.cid.abd1d966eaadabee: Po, ST od 16 do 18 hod. a v PÁ od 9 do 11 hod (po předchozí domluvě kdykoliv). 

 

! ÚTERÝ 12. 5. 10:45 – 11:30 – SKYPE! 

! Budeme procvičovat přívlastek, předmět, pravopis zdvojených souhlásek a budeme 

objednávat jídlo po telefonu, připojte se ! 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 CVIČENÍ Č. 1: Podtrhněte přívlastky, rozlište Pks a Pkn (podle vzoru):  

 CVIČENÍ Č. 2: učebnice str. 120, cv. 4.: 

o vše zkontrolovat (použít jinak barevnou propisku), napsat počet chyb, chyby 
opravit – ŘEŠENÍ viz níže 

 
-NOVĚ: 
- tento týden si procvičíme přívlastek a předmět a zopakujeme si pravopis zdvojených 
souhlásek 
 
- následující cvičení opište nebo vytiskněte a vlepte do sešitu: 
 

 

CVIČENÍ Č. 1: Vyhledejte předměty. Barevně rozlište, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny – 
podle vzoru:  

Čert Mates se ze začátku snažil tu a tam trucovat 
Pt infinitiv - sloveso

. Přehazoval bábě
 Pt3- 

podstatné jméno
 pytlíky s kořením, rozhazoval otýpky a do pytlíků přisypával králičí, zaječí a 

srnčí bobky. Jak ale bába Matesovi na nějakou takovou nekalost přišla, trápila ho hladem třeba 

tři dni za sebou. Ale jak začal sekat dobrotu, měl milý Mates i několik chodů.  

(Jan Drda: Zapomenutý čert; České pohádky – upraveno) 

 

 

CVIČENÍ Č. 2: Vyhledejte ve větách přívlastky (Pks, Pkn) a předměty: 

- zájemci o malou „1“ mohou cvičení poslat do soboty 16. 5. 
 

Pěšinka je plná bláta a loňského listí. Vede napříč svažitou oborou, kde se dřív české panstvo 

honilo za zajíci. Dnes je tu veřejný park. Prastaré zkroucené tisy se tu krčí vedle mohutných 



kaštanů, hlavaté duby ubírají místo útlým břízkám. Lavičky zjevují se nesmyslně na místech, 

odkud snad dřív bývala vyhlídka na město.  

(Iva procházková: čas tajných přání – upraveno) 

(celkem přívlastků: 10, předmětů: 4) 
 
- zápis do sešitu mluvnice (opsat nebo vytisknout a vlepit): - viz učebnice str. 39  
 

PRAVOPIS 

Zdvojené souhlásky 

 

- stejné nebo podobné souhlásky vyslovujeme většinou jako souhlásku jednu (ranní, rozsypat, 

vítězství) 

- obě souhlásky vyslovujeme: 

 a) pro rozlišení významu slov: poddaný feudála – podaný nápoj, nejjistější ze všech – 

nejistější než ostatní (- nejméně jistý) 

 b) na hranici předpony a kořene (oddálit, rozzářený) 

 

 

CVIČENÍ Č. 3: Doplňte z – s – zz – zs: 

Je be___ ásadová, ro___ tonal se, ro___ tlina, ro___ vícená lampa, ro___ kvetlá louka, 

ro___  uřený býk, na ro___ cestí, be___ křídlý hmyz, s be___ cenným prstenem, ro___ prchnout 

se, be___ pečný úkryt, be___ eda a autorem, velké be___ práví, ro___ te tu pýr, ro___ kašlal se, 

ro___ povídali se, ro___ krojit, ro___ chod, ro___ ypaný čaj, padala ro___ a, be___ ubé 

miminko, v be___ vědomí, okna se ro___ ářila.  

 

 

Literatura/Čtenářská dílna 

- dál čtěte knížky, za pololetí potřebujete přečíst alespoň dvě 
- doufám, že se vám video O Čechovi líbilo, níže máte ŘEŠENÍ, dnes si představíme: 

- zápis (opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu: 

 

1. O Krokovi a jeho dcerách 

- přečti si na https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/06/50/stare_povesti_ceske_bez_poznamek.pdf nebo se 

podívej se na 

https://www.youtube.com/watch?v=s1ClBcJvQWk&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=2 a 

vypracuj následující otázky:1 

                                                             
1 zdroj: https://skolakov.eu 

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/06/50/stare_povesti_ceske_bez_poznamek.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s1ClBcJvQWk&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=2


 

 



 

 

 

Sloh 
- práce z minulého týdne- ŘEŠENÍ viz níže 
 
- zápis do sešitu slohu (opsat nebo vytisknout a vlepit): 

 

Objednávka 

= žádost o dodání zboží nebo poskytnutí služeb 

a) ústní: osobní či telefonická 

b) písemná: dopis, e-mail, formulář e-shopu 

 

 

 
 



ŘEŠENÍ 
 
CVIČENÍ Č. 1: Podtrhněte přívlastky, rozlište Pks a Pkn (podle vzoru):  

 

1. Malá(Pks) myška běžela kolem spícího (Pks) lva a probudila ho ze sladkého (Pks) snu.  

 

2. Rozzlobený (Pks) lev chňapl po šedé (Pks) myšce a šup s ní do velké (Pks) tlamy. 3. „Nech mě, 

odvděčím se ti.“ „Že myš prokáže lvovi nějakou (Pks) službu!“ 4. Zanedlouho lev padl do 

nastražené (Pks) pasti, chytil se do pevné (Pks) sítě domorodců (Pkn) . 5. Tu zaslechl slabý (Pks) 

hlásek myšky (Pkn) : „Potřebujete moji (Pks) pomoc, pane?“ 6.  Vyčerpaný (Pks) lev se ohlédl. 7. 

Droboučká (Pks) myška měla silné (Pks) zuby a přehryzala provazy sítě (Pkn). 8. Nikdy předtím 

nebylo tak velké (Pks) zvíře vděčné takovému (Pks) drobkovi. 

 

 

 

CVIČENÍ Č. 2: učebnice str. 120, cv. 4.: 

Byla vždycky chtivá peněz 
Pt2

. (– předmět ve 2. pádu) 

Sport je prospěšný zdraví 
Pt3

. Trenér nebyl spokojen s obráncem 
Pt7

. 

Jsem ti
 Pt3

 za všechno
 Pt4

 vděčný. Nejsem si vědom žádné chyby
 Pt2

. Jsme na tebe
 Pt4

 hrdí. 

Slovenština je velmi příbuzná češtině
 Pt3

. Nikdy jsem nebyl žárlivý na jeho úspěchy
 Pt4

. Ten 

člověk mi
 Pt3

 byl vždycky protivný. Pes nám byl vděčný za každé dobré slovo
 Pt4

. Všichni byli 

na  něho
 Pt4

 zvědaví.  

 

Literatura 
 

Alois Jirásek: Staré pověsti české 
O Čechovi 

1. Proč se bratři Čech a Lech rozhodli opustit se svými rodinami svůj domov? 

 v zemi nebylo bezpečno 
 
2. Odhadni podle nápovědy v textu, jak dlouho mohla bratrům a jejich rodinám cesta trvat: 

 celé měsíce 
 
3. Proč ráno vystoupil Čech na horu Říp? 



 aby se rozhlédl po krajině 
 
4. Čech z hory Říp přehlédl okolní krajinu. Jak na něj krajina zapůsobila? 

 vydechl úžasem 
 
5. Co udělal Čech po návratu z Řípu? 

 vzbudil svůj lid, aby jim sdělil novinu 
 
6. Proč se Lech rozhodl odejít? 

 trápilo ho, že nový domov neobjevil sám 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sloh 
 
Milý Lukáši, chtěl bych Tě pozvat na mou narozeninovou oslavu, která se koná …. 
- pozvánka osobní 
 
Vážení rodiče, prarodiče a sourozenci, ……………… na každoroční školní besídku, která se bude 
konat …………………… - - pozvánka veřejná 
 


