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6. TŘÍDA 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 pracovní list „Číslovky“ 

o vložit do sešitu mluvnice 

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

každému cvičení, chyby opravit (pokud je málo místa, tak do sešitu 

mluvnice) – ŘEŠENÍ viz níže 

 pracovní list „Pravopis bě, pě, vě, mě“ 

o vlepit do sešitu 

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

opravit + ZDŮVODNIT (např. kruhový objezd: ob-jezd (kořen slova 

začíná je-), matčino obětí: kořen slova nezačíná skupinou je-), zřejmě: 

zřejmý, tajemně: tajemný, tamější: tam apod. – ŘEŠENÍ viz níže 

 

-NOVĚ: 

- pokračovat v zápise do sešitu mluvnice (opsat nebo vytisknout a vlepit): 

 

Číslovky základní 

Skloňování 

Jeden, jedna, jedno se skloňují jako zájmena ten, ta, to 

Dva, oba, dvě, obě – zvláštní skloňování: 

 1. p. a 4. p. dvě, obě, dva, oba 

 2. p. a 6. p. dvou, obou 

 !3. p. a 7. p. dvěma, oběma! 

 

Tři, čtyři podle vzoru kost (tří, třech, čtyř, čtyřech, 7. p. třemi, čtyřmi) 

Pět (až 99): jen dva tvary pět, pět-i 

Sto (město i nesklonné), tisíc (stroj), milion (hrad) 



Psaní: 21 – dvacet jedna (kluků), jedenadvacet (kluků), dvacet jeden (kluk); 

950  –  devět set padesát 

- Pouze na účtech, poštovních poukázkách apod. se píší číslovkové výrazy 

dohromady 

 

- doplňte tabulku:  

sto (město) ke stu lidem/nebo se neskloňuje (ke sto lidem) 

tisíc (stroj) k                               lidem 

milion (hrad) k                               lidí 

miliarda (žena) k                                lidí 

 

 

Číslovky řadové 

- za řadovými číslovkami napsanými číslicemi se píše tečka, 

 např. Jiří má svátek 24. dubna. 

- tečka se nepíše: a) za letopočtem (V roce 1278 došlo k bitvě na Moravském poli.) 

   b) za datem napsaným zlomkem (1/12 2007) 

   c) je-li číslice za stranou, kapitolou, cvičením… (str. 21) 

 

- Pravopis – opakování pravopisu ú/ů (opět opsat nebo vytisknout a vlepit) 
 

Doplň u/ú/ů: 

Rozp___lený chleba, nabídla mi štr___dl, posíláme k___rýra, rozp___lte meloun, je to 

pár krok___, šla na manik___ru, fialové oc___ny, ___hlavní nepřítel, přivezli f___ru 

___hlí, ž___pan a pap___če, chodí na ch___dách, rýsují čtyř___helník, pět měsíc___, 

v igl___ není zima, je to ___směvné, hlas výra je „h___, h___“, ___smála se na mě, 

z___častnil se debaty; 

příznivci t___ningu, léčebná proced___ra, lázeňská k___ra, t___ruje motor, přírodní 

___kaz, p___jčil mi kytar___, ___kázněné chování, výstava plaz___, přijela na sk___tru, 

proti___stavní postup, není ve své k___ži, kult___rní krajina, loupá k___ru, jsou tam 

med___zy, za___koloval nás, zp___sobil tím škodu, řekla pár vtip___, jdi nahor___ 

  



Literatuta/Čtenářská dílna 

- učit se báseň (K. J. Erben: Kytice, čítanka) – kdo ještě nemá známku 

- stále platí, že je třeba přečíst za pololetí 2 knihy + udělat o nich zápis (Obsah zápisu 

uvádím pro připomenutí níže) 

 

 

Sloh 

- zájemci se mohou účastnit soutěže s Českou poštou 

„Vyhraj s dopisem“ 



 

Mezinárodní úřad Světové poštovné unie vyhlašuje již 49. ročník Mezinárodní soutěže v psaní 
dopisů pro mládež. 

Vybráno bylo téma:   

„Napiš dospělému o světě, ve kterém žijeme.“ 

Národní kolo soutěže s názvem „Vyhraj s dopisem“ pořádá Česká pošta, s.p., pod patronací 
Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Pravidla soutěže: 

 Soutěž je otevřená pro chlapce a dívky, kteří v den, kdy dopis napíší, nedosáhnou věku 15 let. 

 Soutěžní dopis je nutné zpracovat na dané téma v českém jazyce a napsat ve formě dopisu se 

základními prvky, jako je na začátku oslovení, datum a místo, dále na konci pozdrav a podpis. 

 Na konci pod text dopisu je nutné uvést jméno a příjmení soutěžícího, datum narození a adresu školy, 

do které chodí. 

 Rozsah textu je stanoven nejvýše na 800 slov. 

 Dopis může být napsán jak rukou, tak např. na počítači. 

Úplná pravidla soutěže 2020 (pdf, 292kB) 

Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2020. 

Adresa pro zasílání soutěžních prací: 

Česká pošta, s.p. 
MARKOM 
„Soutěž - vyhraj s dopisem“ 
Poštovní přihrádka 99 
225 99 Praha 025 

 

Podrobné informace najdete na www.vyhrajsdopisem.cz 

  

https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/6119731/Pravidla-souteze-2020.pdf/c621b20d-62b2-3143-54ff-6931b61d285e
http://www.vyhrajsdopisem.cz/


Číslovky – ŘEŠENÍ 

 
 



 



Pravopis bě, pě, vě, mě - ŘEŠENÍ 
 

1. Doplň -ě- / -je-: 

Kruhový objezd, matčino obětí, vysoké napětí, bohaté věno, vypočítej objem, jsem 

obětavý, vědomě lhal, spěchej pomalu, krásná nevěsta, poběž ke mně, vrať se zpět, 

objektiv kamery, hrabě Dracula, přespolní běh, objekt zájmu, objemný balík, věřím 

ti, úzký vjezd, objevil Ameriku, zpívá ze zpěvníku, oběti násilí, smyslový vjem 

(smyslový odraz skutečnosti). 

 

2. Doplň -ě- / -ně-: 

Zřejmě mi špatně rozuměl, rozumnější ustoupí, rychle se setmělo, zapomněl úkol, 

uvadlé pomněnky, zatmění Měsíce, slaměný klobouk, tamější obyvatelé, přesné 

měření, ráno mu to připomněl, tvá domněnka se potvrdila, tvářil se tajemně, tiché 

šumění, chovej se vždy skromně a vědomě nikoho nezesměšňuj. 

 


