
ČESKÝ JAZYK: 20. 4 – 24. 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). 

 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

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

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

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

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

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

opravit a u CV. 3 ZDŮVODNIT, např. Sněhuláci (TI, r. m. živ.) stáli , Slunéčko (TO, 

r.  stř.) sedmitečné lezlo – ŘEŠENÍ viz níže 

 
-NOVĚ: 
- tento týden si ještě naposled procvičíme rozlišování přísudku S a  JSS a probereme si shodu 
přísudku s několikanásobným podmětem 
 
- následující cvičení opište nebo vytiskněte a vlepte do sešitu 
 
CVIČENÍ Č. 1: Podtrhněte přísudek, určete jeho druh (PřS a PřJSS) a nahraďte přísudek slovesný 
(PřS) jmenným se sponou (PřJSS): 
- zájemci o malou „1“ mohou cvičení poslat do soboty 25. 4. 
 
1. Cesty zapadly sněhem. ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Děti se umazaly od bláta. ……………………………………………………………………………………………………. 

3. Studánka vyschla. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Pytle s moukou se rozsypaly. ………………………………………………………………………………….............. 

5. Kvůli hustému sněžení se po silnicích nedá jezdit.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DOBROVOLNÉ - CVIČENÍ Č. 2: https://www.onlinecviceni.cz/: vyberte: 2. stupeň, český jazyk, 

pro  6.  ročník, 05 – základní větné členy, 01 – Shoda přísudku s podmětem 

 můžete si procvičit, kolik cvičení chcete 

 pokud budete mít 0-1 chybu, vyfoťte to (nebo celé cvičení okopírujte a  vložte do 

Wordu) a pošlete mi to na mail nebo přes Skype(live:.cid.abd1d966eaadabee) na 

malou „1“ do soboty 25. 4. 

 

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

 

https://www.onlinecviceni.cz/


Shoda přísudku s několikanásobným podmětem 

 
několikanásobný podmět 

obsahuje: 

koncovka 

přísudku: 

příklad: 

alespoň 1 člen rodu mužského 

životného 

- i Petr i jeho stan promokli. 

Dívky i chlapci se učili. 

Slůňata a sloni se koupali. 

pouze rod střední v množném 

čísle 

- a Štěňata a koťata utíkala pryč. 

jakákoliv jiná kombinace -y Kuřata a slepice klovaly. 

Skály i kopce se tyčily. 

Rybníky a moře se blýskaly. 

Kotě a štěně si hrály. 

Štěňata a kotě poskakovaly. 

 

! Pokud jsou všechny části několikanásobného podmětu v jednom rodě, platí pravidla 

pro  shodu přísudku s podmětem v jednotném čísle.! 

 

 

CVIČENÍ Č. 3: Spojte několikanásobné podměty se správnými přísudky a výběr zdůvodněte 

(podle vzoru): 

 

1. babička a děda     a) číhali 

2. lev, lvice a lvíčata     b) shořely 

3. dítě a pes      c) nakupovali (děda – rod muž. živ.) 

4. komín i střecha     d) pekly se 

5. koloběžky a kola     e) potopily se 

6. bochníky i rohlíky     f) prodávaly se 

7. loďka a prádlo     g) honili se 

 

! PÁTEK 24. 4. 10:45 – 11:30 – SKYPE! 

Budeme společně procvičovat určování podmětu a přísudku i  shodu, připojte se! 

 

  



Literatura/Čtenářská dílna 

- děkuji za poslané zápisy o četbě, ke všem se postupně v e-mailu vyjádřím 
- kdo nemá známku z básničky, kontaktujte mě přes Skype (P. Dadák, M. Konvičný, R. Kubíček, 
A.  Melichaříková, D. Mičunek, M. Pavlíček, O. Zelenka, A. Burdová) 
- dál čtěte knížky, za pololetí potřebujete přečíst alespoň dvě 
 
NOVĚ: - pověst 

- přečtěte si v čítance o Aloisi Jiráskovi a ukázku Staré pověsti české (str. 34 a 35) 

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

Pověst 
- epický žánr 
= smyšlený příběh vycházející z pravdivého historického základu 

- jádro pověsti se váže: 1. k existující postavě 
2. ke skutečné události 
3. ke konkrétnímu místu 

Druhy pověstí 
1. místní 
- vztah k místu (hrad, město,….) 
 
2. historické 
- o dějinách národa a jeho významných osobnostech 
 
3. rodové 
- o původu šlechtického erbu 
 
(legendární, démonické, …..) 
 

Známí autoři pověstí 
Kosmas – Kosmova kronika 
Alois Jirásek – Staré pověsti české 
Adolf Wenig – Staré pověsti pražské 
Eduard Petiška – Čtení o hradech, Čtení o zámcích a městech 
 

Sloh 
- zápis (opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu slohu, pokud máte): 
 

Pozvánka 

= informace o tom, že se bude konat nějaká událost 

- povinné informace: název akce, údaje o pořadateli, datum, čas a místo konání akce, 

text  pozvání (komu je určena, program akce) 

a) osobní: doručena osobně, dopisem nebo e-mailem 

b) veřejná: plakát 



CVIČENÍ Č. 1: Přečti si pozorně pozvánku1: 

 

 

 

a) Napiš heslovitě odpovědi na otázky: 
- zájemci o malou „1“ mohou cvičení poslat na  můj mail do soboty 25. 4. 
 
Co? ____________________________________________________ 

Kdy? ___________________________________________________ 

Kde? ___________________________________________________ 

Kdo akci pořádá? _________________________________________ 

Cena? __________________________________________________ 

b) O jaký druh pozvánky se jedná? a) osobní x b) veřejná 

 

c) Této akce se budeš chtít zúčastnit. Napiš kamarádce nebo kamarádovi SMS, ve které ji/ho 

informuješ o akci. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

                                                             
1 zdroj: Hravý sloh 6. Praha: TAKTIK, 2019 



ŘEŠENÍ 
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 pilotem Př JSS.…… 

kamarád …  je žákemPř JSS 6. třídy....  sestra ……se stane lékařkou Př JSS  

bratranec ….se stal policistouPř JSS……  maminka ……je prodavačkou Př JSS  

děda ……je důchodcem Př JSS    tatínek ……je automechanikem Př JSS  

 

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

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

smrk …………je strom Př JSS …..   hruška ……je ovoce Př JSS …… 

Vltava …..je řeka Př JSS
………..   petrklíč ………je květina Př JSS …… 

Krkonoše ………jsou hory Př JSS…………  brambory ……jsou zelenina Př JSS …. 

 

 

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

 

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

2. Markéta se cítila Př S spokojená.   Markéta je spokojená Př JSS.  

3. Jablka jsou krásně červená Př JSS.   Jablka se krásně červenají Př S. 

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

na  souši. 

5. Michala maluje Př S veselé obrázky.   Michala je malířkou Př JSS veselých obrázků 

 

  



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

 

1. Koně (TI, r. m. živ.) klusali parkem. 2. Lidičky (TI, r. m. živ.) se podivovali tomu, co se stalo. 3. 

Rodiče (TI, r. m. živ.) se zlobili na děti za to, co provedly (TY děti). 4. Sněhuláci (TI, r. m. živ.) stáli 

jeden vedle druhého. 5. Uzenáče ležely na  pultě. 6. Hadroví strašáci (TI, r. m. živ.) se kolébali ve 

větru. 7. Naši přátelé (TI, r. m. živ.) nám dobře poradili. 8. Lodě (TY, r. ž.) pluly do  přístavu. 9. 

Vlastnosti (TY, r. ž.) plynů nebyly prozkoumány. 10. Věci odvezli (ONI)na nákladním autě. 11. 

Slunéčko (TO, r. stř.) sedmitečné lezlo v trávě. 12. Nevěděli (MY) jsme, kde se píše měkké i. 13. 

Skupiny (TY, r. ž.) dobrovolníků pracovaly celou noc. 14. Starosti jsme nechali (MY) doma. 

 

 

 

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

 

Pravěké tábořiště 

Planoucí ohně ozařovaly tábořiště libeňské tlupy. Muži hledali místo pod převislou skálou. 

Chtěli se tak chránit před ostrým větrem. Ženy připravovaly unaveným lovcům večeři. Pekly 

maso nad žhavými uhlíky. Děti skotačily na trávníku. Starší lovci seděli na kamenech blízko 

ohně. Byla to čestná místa, jež nikdo nesměl obsadit: ani mladíci se neopovážili zaujmout jiné 

místo, než jim náleželo. 


