
ČESKÝ JAZYK 6B 4. 5. – 7. 5. 2020 

-  pokračujte v opakování pravopisu na webových stránkách 

 - na zoomu ve středu 6.5. 2020 v 18:00 (odkaz mají vaši rodiče v emailu) budu 
pokračovat ve skladbě – příslovečné určení (nachystejte si prosím učebnici) - 
připravte si případně otázky, pokud jste nerozuměli některým z jiných úkolů. 
Pokud nemáte možnost se k zoomu připojit, můžete mě i nadále při 
nejasnostech kontaktovat na i.kepesova@gmail.com nebo tel. čísle 724 
096 139  

!!!NOVĚ!!!: úkoly k odevzdání – do konce týdne (10. 5.) mi prosím 
zašlete na email i.kepesova@gmail.com skeny či fotografie těchto 
úkolů: 

mluvnice 70/1, 5 (máte vypracované z 11. 3.) 

sloh - vyberte slohový úkol, který se Vám dle Vašeho mínění nejvíce povedl (z 
těch, co už jste vypracovali)  

- pokud nemůžete vybrat, můžete zaslat víc úkolů, a to: popis pracovního postupu 
(recept), výpisky, výtah, nebo upravené vypravování o lyžích (s přímou řečí) 

napište 10 vět o tom, jak se Vám daří v domácí výuce (např. Myslím, že v domácí 
výuce se mi velice daří, i když rodiče nemají čas mi pomáhat. Využívám počítač. Nemůžu ale 
tisknout. Všemu rozumím…..nebo Domácí vyučování se mi moc nedaří. Nemohu se donutit nic 
pracovat a často látce nerozumím. Nestíhám, je toho všeho příliš…apod.) – můžete napsat 
přímo do mailu nebo do sešitu a vyfotografovat/oskenovat a zaslat 

Tyto úkoly nebudou klasicky známkované (mohou tam být chyby). Je to zpětná 
vazba pro mě, jak pracujete. Bude ohodnocena celkově Vaše práce a snaha při 
domácím vzdělávání, která bude součástí výsledné známky na konci školního 
roku.  

Pokud máte technické problémy s odesláním práce, kontaktujte mě prosím na 
emailu nebo mém telefonním čísle (viz výše) a o odevzdání se domluvíme 
individuálně. Děkuji. 

 

 

 

 



Řešení z minulého týdne 

71/2 (s. znamená PKS, n. znamená PKN) 

 

 

72/3, 4 

 – druh přívlastku je zapsaný vždy za přívlastkem 

- PKN (přívlastky neshodné) jsou: cesta do Chorvatska, oslavu narozenin, 
tetička z Pardubic, práci z dějepisu, zápasu v odbíjené, žáci školy 

- ostatní přívlastky jsou PKS (shodné) 

 

nápověda ke slohovému cvičení 131/2 

 

 



Mluvnice – zápis buď vytiskněte a nalepte nebo opište do sešitu 

 

Předmět  - rozvíjí přídavné jméno nebo sloveso!!! 

  - Pt 

  - ptáme se na něj pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu 

- může být vyjádřen podstatným jménem, přídavným 
jménem, zájmenem nebo infinitivem 

  - př. koupil jsem knihu (koho? co? -> Pt ve 4.p.) 

           Záhon plný růží (plný koho? čeho? -> Pt ve 2. p.) 

                      

  Předmět může být holý, rozvitý i několikanásobný: 

Př. Holý  Petra sbírala jahody.  (sbírala koho?co?) 

      Rozvitý  Petra sbírala zralé jahody. (jahody – Pt, jaké jahody? – zralé (PKS) 

       Několikanásobný Petra sbírala jahody a maliny. 

 

73/ 2 písemně do sešitu  

př. K narozeninám jsem dostal dárek. Pt ve 4.p. (nápověda – dostal jsem koho? 
co? odpověď – dárek, Koho? Co? = 4. pád) 

Vyprávěl nám o sobě. Pt v 6. p. (vyprávěl nám o kom? o čem?) 

74/3 (IVP 5 vět, ostatní 8 vět – libovolně vybrané) 

př. Zavolej babičce. Pt holý ve 3. p. (komu? čemu?) 

pokud ještě nerozumíte, vysvětleno např. na: 

https://www.youtube.com/watch?v=8l6TdPYqOXw (čeština na pohodu – předmět) 

procvičit můžete např. na: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=%C4%8Cesk%C3
%BD%20jazyk&search1=04.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=06.+P%C5%99edm%C4%9Bt+-
+p%C3%A1dy#selid (onlinecviceni.cz, skladba, předmět) 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-predmet 

https://www.pravopisne.cz/2014/12/test-predmet-ve-vetach-a-jeho-pad-10/ 



Literatura 

Zápis do sešitu literatury: 

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Poezie (básně) – Jiří Žáček, Robert Louis Stevenson, Zdeněk Svěrák, Josef 
Kainar, Miloš Kratochvíl, Emanuel Frynta, Jiří Dědeček, Pavel Šrut 

- přečtěte si básničky na stranách 130, 132, 150, 177, 178, 179, 180, 181 
- vyberte si 3, které se Vám nejvíce líbily, zapište si do sešitu literatury 

autora, název básničky a 2 verše (řádky básně), které se Vám z ní nejvíc 
líbily nebo Vás nejvíce oslovily 

 

Sloh 

úkol viz úkoly k odevzdání nahoře – napiš 10 vět o tom, jak se ti daří v domácím 
vyučování a zašli mi na email 

 

UPOZORNĚNÍ – ZVLÁŠTĚ V MLUVNICI BUĎTE POCTIVÍ V PLNĚNÍ ÚKOLŮ A 
HLAVNĚ ZÁPISECH. PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK BUDETE SEŠITY Z LETOŠNÍHO ROKU 
POTŘEBOVAT! MUSÍME SE K NEPROBRANÉ LÁTCE VRÁTIT A UŽ NEBUDETE MÍT 
UČEBNICE 6. TŘÍD – SEŠIT VÁM TEDY VÝRAZNĚ POMŮŽE PŘI STUDIU!!! 

 

 

 

           

 
 

 


