
6.B – Čj – od 30. 3. – 3. 4.  

 

Pondělí 

Mluvnice 

Znělé a neznělé souhlásky 

1) V samostatném souboru – materiály na domácí přípravu-6.B – čj máte opakování a 

procvičování znělých a neznělých souhlásek, pokud by vám to nešlo otevřít, tak  

učebnice s. 95 – 97 – přečíst tabulky 

2) Učebnice s. 95 – zapište si do sešitu nadpis Souhlásky znělé a neznělé a vypište si znělé a 

neznělé souhlásky + jen znělé + ř je znělé i neznělé 

3) Učebnice s. 97/6 – zkuste zakroužkovat, co je podle vás správně 

4) Učebnice s. 97/ 7a,b – zatrhněte tužkou do učebnice, neryjte, lehce 

5) Učebnice s. 97/ 8 – v hranatých závorkách jsou napsaná slova tak, jak se vyslovují. Napište 

tato slova tak, jak je píšeme, snažte se pravopisně správně. 

 

 

Středa 

Literatura 

 

Do čtenářských deníků si zapisujte veškeré knížky, které za toto období přečtete. Věřím, že 

někteří rádi čtou, a proto tráví hodně času i čtením. Čtěte cokoliv vás baví. Pokud zhlédnete 

nějaký kvalitní film, můžete si ho také zapsat, případně si napište i srovnání knihy a filmu. 

Čtenářské deníky jsou vaše a jednou vám třeba pomohou u maturit. 

 

Dnešní úkol: 

1)Čítanka s. 95 – 100 – přečíst ukázku a napsat do sešitu literatury: název díla, autor a popis Titty, 

jejího jednání, schopností a vlastností. 

2) Vyzkoušejte si: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5703 

Můžete samozřejmě zkusit i cokoliv jiného. 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5703


Čtvrtek 

Mluvnice 

Opakování 

1) https://www.umimecesky.cz/diktat-souhlasky-parove-1-uroven/70 

 

Zvuková stránka slova 

 

1) Učebnice s. 98 – přečtěte si tabulku a udělejte zápis – stačí vždy jeden příklad, co mají 

zvýrazněno, také zvýrazni 

2) Učebnice s. 98/1 – natrénuj si čtení tohoto textu 

3) Procvičujeme diktát – postupujte podle pokynů https://www.umimecesky.cz/mluvene-

diktaty-era-dinosauru/22 

 

 

Pátek 

Sloh 

 

Výtah a výpisky 

 

- Dnes začneme kapitolu, která se vám v současné době bude velmi hodit. Naučíte se, jak si 

dělat zápisy, vypisovat to nejdůležitější a zkracovat text. 

- Začneme výtahem 

- Učebnice s. 127/ přečti si tabulku – zkuste si zapsat tabulku do sešitu tak, abyste si zapsali 

důležité informace, ale přitom byl váš zápis kratší. Již několik týdnů píšete zápisy sami a 

pokud je zkracujete, tvoříte výtahy. 

- Většinou tvoříme výtah s každou třídou dohromady na tabuli, ale vy to bohužel musíte zkusit 

sami. 

- Učebnice s. 128/ text Paryby: 

1) Přečtěte si text 

2) Napište do slohových sešitů datum, nadpis Paryby a stranu 128 

3) Zkuste text přepisovat do vašich sešitů tak, abyste dodrželi počet odstavců a vyjádřili 

hlavní myšlenku, tj. první odstavec zkrátím na dvě věty a snažím se v nich napsat to, co je 

nejdůležitější. Je zde 5 odstavců, takže i vy v sešitě budete mít 5 odstavců.  

4) Na konci týdne bude na webu školy přidáno řešení – jak by měl výtah vypadat, tak pokud 

si s tím nevíte rady, tak si to opíšete. Můžete mi také váš výtah nafotit a zaslat na email. 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/diktat-souhlasky-parove-1-uroven/70
https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-era-dinosauru/22
https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-era-dinosauru/22


Milí žáci, 

Vypadá to, že se ještě dlouho neuvidíme, a proto znovu připomínám, že mě můžete kontaktovat na 

emailu: kamila.pistelkova@seznam.cz. Pokud potřebujete zpětnou vazbu na některý úkol, tak mi ho 

nafoťte a zašlete na email. Opravím a pošlu zpět. 

Můžeme spolu také komunikovat přes WhatsApp a messenger, pokud máte zájem, napište mi email a 

domluvíme se. 

Ráda bych vás a vaše rodiče ujistila, že vás zpětně nebudu hodnotit za učivo, které probíráte sami. Byla 

bych ráda, kdybyste si úkoly plnili sami a rodiče nezatěžovali. Každý z vás má jiné možnosti, a proto 

také neočekávám od všech 100% plnění úkolů. Každý doma pracujete podle toho, jak je schopen. Pokud 

je na vás samostudium těžké, snažte se plnit ty základní úkoly: přečíst tabulky, zkusit zapsat, číst ukázky 

v čítance, projít videa. Pokud nemáte možnost zhlédnout videa, nevadí, projděte si učivo v učebnici.  

Přeji vám hezké dny a hodně zdraví. 

p.uč. Pištělková 

mailto:kamila.pistelkova@seznam.cz

