
ČESKÝ JAZYK: 14. 4 – 17. 4. 

6. TŘÍDA 

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

Tento týden nás čekají 2 hodiny mluvnice, 1 hodina literatury a 1 hodinu slohu. 

 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 113, cv. 2: 

o vše zkontrolovat (použít jinak barevnou propisku), napsat počet chyb, chyby 

opravit  – ŘEŠENÍ viz níže 

 

-NOVĚ: 

- doufám, že vám určování přísudku šlo, tento týden si ještě procvičíme rozlišování 

přísudku S a  JSS a zopakujeme si shodu podmětu s přísudkem 

- následující cvičení opište nebo vytiskněte a vlepte do sešitu 

 

 

CVIČENÍ Č. 1: Vymyslete si JSS podle vzoru a podtrhněte jej 

a) čím je, čím se stane váš: 

já … se stanu právníkemPř JSS……   bratr ……bude pilotemPř JSS.…… 

kamarád …  je žákemPř JSS 6. třídy....  sestra …….……………………………………….. 

bratranec …………………………………………  maminka ………………………………………… 

děda …………………………………………   tatínek ……………………………………………. 

 

b) co je (Př.: Opice je savec Př JSS): 

lavice ……je nábytek Př JSS ……   lev ………………………………………… 

smrk …………………………………………   hruška ………………………………………… 

Vltava …………………………………………  petrklíč ………………………………………… 

Krkonoše …………………………………………  brambory ………………………………………… 

 

CVIČENÍ Č. 2: Podtrhněte přísudky (celé), určete S a JSS:  

- na malou „1“ pošlete do neděle 19. 4. 

 



1. Strýc je učitelem Př JSS na střední škole.   Strýc učí Př S na střední škole.  

2. Markéta se cítila spokojená.    Markéta je spokojená.  

3. Jablka jsou krásně červená.    Jablka se krásně červenají. 

4. Vydra a bobr jsou zvyklí žít ve vodě i na souši. Vydra a bobr žijí ve vodě i na souši. 

5. Michala maluje veselé obrázky.    Michala je malířkou veselých obrázků 

 

- zápis do sešitu mluvnice (opsat nebo vytisknout a vlepit): 

 

Shoda podmětu s přísudkem 

 
- je-li podmět v množném čísle, řídíme se při psaní koncovky v příčestí činném (minulém) 

rodem podmětu: 

 

rod mužský životný - i (TI) Sportovci cvičili. 

rod mužský neživotný - y (TY) Míče se kutálely. 

rod ženský - y (TY) Myši utíkaly. 

rod střední - a (TA) Světla zhasla. 

 

POZOR! 

lidičky, rodiče, koně 

- i Lidičky utíkali. 

Rodiče přišli. 

Koně se vzpínali. 

POZOR! 

oči, uši, děti 

(v mn. č. jsou rodu 

ženského) 

- y Zavíraly se mi oči. 

Zábly ho uši. 

Děti pobíhaly.  

 

Pamatujte si: 

Některá slova se vyskytují v životné i neživotné variantě (i když obě vyjadřují stejný 

význam), podle tvaru je třeba určit správnou životnost a s ní i koncovku příčestí; např.: 

 

Uzenáči voněli. × Uzenáče voněly. 

Ledoborci postupovali. × Ledoborce postupovaly. 

Ukazatelé byli analyzováni. × Ukazatele byly analyzovány. 

 

Někdy nese rozdíl v životnosti také rozdíl ve významu: 

Nosiči zavazadel ztratili kufr. × Na střeše byly nosiče na kolo. 

Vodiči své koně neudrželi. × Elektrické vodiče nesnesly žár. 

(TI) Koně vyhráli závod. × (TY) Houpací koně vrzaly. 

 



POZOR! 

sněhulák, strašák atd.  – rod muž. živ., i když vyjadřují neživou věc: 

Na zahradě stáli sněhuláci. Strašáci strašili děti. 

- můžeme říct dva dny i dva dni, oba tvary mají shodu jako neživotná: 

Dni se krátily. Dny se krátily. 

 

 

 

CVIČENÍ Č. 3: Doplňte i/ í/ y/ a/ o:  

(Opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu; věty 12, 13, 14- uvědomte si, co je podmět) 

 

1. Koně klusal__ parkem. 2. Lidičky se podivoval__ tomu, co se stalo. 3. Rodiče se zlobil__ 

na děti za to, co provedl__. 4. Sněhuláci stál__ jeden vedle druhého. 5. Uzenáče ležel__ 

na  pultě. 6. Hadrov__ strašáci se kolébal__ ve větru. 7. Naši přátelé nám dobře poradil__. 

8. Lodě plul__ do přístavu. 9. Vlastnosti plynů neb__l__ prozkoumán__. 10. Věci odvezl__ 

na nákladním autě. 11. Slunéčko sedmitečné lezl__ v trávě. 12. Nevěděl__ jsme, kde se 

píše měkké i. 13. Skupiny dobrovolníků pracoval__ celou noc. 14. Starosti jsme nechal__ 

doma. 

 
DOBROVOLNÉ - CVIČENÍ Č. 4: učebnice str. 115, cv. 2: 

- pokud přepíšete text v minulém čase bez chyb, dám vám velkou „1“, termín opět do 

neděle 19. 4.  

 

 

 
Literatura/Čtenářská dílna 

- kdo nemá známku z básničky, kontaktujte mě přes Skype  

- - můžete si pročíst další referát od vašeho spolužáka – viz níže 

- dál čtěte knížky, za pololetí potřebujete přečíst alespoň dvě 

 

 

 
 
 
 
 



Sloh 

- děkuji za poslané cvičení „Výroba lampionu“, všem během tohoto týdne napíšu slovní 

hodnocení 

NOVĚ: E-MAIL 

-posíláte mi e-maily; většina je píše správně, ale najdou se i takoví, kteří pošlou jen přílohu 

- bez jediného slova 

- mrkněte na vzor1 a až mi příště budete posílat e-mail, ať už je PERFEKTNÍ  

 

 

 

Kontaktní údaje – stačí napsat vaše celé jméno, adresu mi nepište 

  

                                                             
1 zdroj: Hravá čeština pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: TAKTIK, 2017 



ŘEŠENÍ 
 

CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 113, cv. 2: 
Vyhledejte ve větách přísudky. Určete, čím jsou vyjádřeny: 

(Napsat celé cvičení do sešitu mluvnice podle vzoru.) 

 

Roman bylsponové sloveso kvůli neúspěchu jejich družstva v turnaji nešťastnýpřídavné 

jméno. (jmenný se sponou – dále už jen „JSS“) 

Pavel se na nás díval celý nešťastný. (slovesný – dále už jen „S“) 

Můj bratr se stal sponové sloveso řidičem podstatné jméno. (JSS) 

Budeš zítra doma? (S) 

Petr je sponové sloveso stále velice nepořádnýpřídavné jméno. (JSS) 

Příští rok se budu učit francouzsky. (S) 

Moje maminka je sponové sloveso učitelka podstatné jméno v mateřské školce. (JSS) 

Co se vám stalo? (S) 

Den ode dne se stával sponové sloveso nemluvnějšímpřídavné jméno. (JSS) 

  



Miloš Macourek 

Byl český spisovatel, básník, dramatik a scénárista. Narodil se 2. prosince 1926 v Kroměříži a zemřel 

ve věku 75 let v Praze. Do doby než se začal umělecky prosazovat, vystřídal několik profesí, od 

prodavače květin, pracovníka v tiskárně po učitele na vysoké škole. Jeho umělecká kariéra začala 

spoluprací s režisérem Oldřichem Lipským, kterému napsal scénář k úspěšným českým filmům 

(např. Happy End, Zabil jsem Einsteina, Čtyři vraždy stačí drahoušku). Scénáře taky napsal pro 

režiséra Václava Vorlíčka k neméně úspěšným filmům (např. Kdo chce zabít Jessii?, Pane, vy jste 

vdova!, Což takhle dát si špenát?). Velmi úspěšným scénáristou byl taky v seriálech pro děti (např. 

Arabela, Křeček v noční košili, Létající Čestmír). Miloš Macourek byl rovněž scénáristou animovaných 

filmů. K nejúspěšnějším patří animované filmy, na kterých spolupracoval s výtvarníkem Adolfem 

Bornem a animátorem Jaroslavem Doubravou. Za svou celoživotní uměleckou tvorbu obdržel řadu 

ocenění doma i ve světě.  

Nejpopulárnějším animovaným seriálem se bezesporu stal příběh žáků z 3. B Macha a Šebestové. 

Tento seriál vypráví několik zajímavých a komických příběhů, které zažili 2 spolužáci, sousedi a 

nerozluční kamarádi z jednoho činžovního domu a to díky utrženému kouzelnému sluchátku, které 

získali za odměnu, když jednou jednomu pánovi našli ztracené brýle. Utržené sluchátko je kouzelné 

tím, že plní jejich přání. Proto se mohu dostat na různá místa a zažít situace, které si nelze 

v normálním životě dopřát.  Mně osobně se nejvíce líbí příběh o Kropáčkovi, který má angínu. 

Pojednává o spolužákovi Macha a Šebestové, který onemocněl angínou a nemůže se tak zúčastnit 

školního výletu do ZOO. Mach s Šebestovou se tedy rozhodli Kropáčka vyléčit. Vzali si provaz, 

kladívko, vidličku, kbelík s kartáčem a vyrazili spolužákovi na pomoc spolu s nerozlučným 

kamarádem, psem Jonatánem od sousedky, paní Kadrnožkové. Zavolali do sluchátka, aby mohli 

všichni vlézt do Kropáčkova krku a zničit mu tam za pomocí nářadí bacily. To se jim i přes vzniklé 

komplikace a díky pomoci Jonatána podařilo, Kropáčka zázračně vyléčili a ten tak mohl s nimi odjet 

na výlet do ZOO. 

 

 
 


