
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 6. TŘÍDU
pro týden od 23. do 29. března 2020

Nejdříve se vrať k úkolům z minulého týdne, 
znovu si je projdi a oprav!!!

MLUVNICE 
Vždy využívej (jak jsem ti doporučila) u zadaných úkolů zápisu ze sešitu
z posledních vyučovacích hodin, které jsme si společně vytvářeli ve škole!

(správné podtrhávání, nadepsání správných zkratek,….)

Za úkol bylo:

1. Vypracovat cvičení do školního sešitu (dodržuj při zápisu příklad
ode mne!):
                                     POV

• učebnice s.68/cv.2  např: Bratr hraje na housle. (označ podmět zkratkou i správně podtrhni)
      PŘS

• učebnice s.69/cv.3  např: Kočka chytila myš. (označ přísudek zkratkou i správně podtrhni)
 

• učebnice s.69/cv.4  např: (označ správnou zkratkou i správně podtrhni)
  POV1          POV2

Stromy i tráva (několikanásobný PO) se ohýbaly (rozvitý PŘ) v silném větru.  
              

• učebnice s.70/cv.1 

• učebnice s.70/cv.2



• učebnice s.70/cv.5  (zkontroluj pozorně!)

    2. Procvičovali jste každý den pravopis na webové stránce:
http://cestina.diktaty.cz/  ???????

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečetli jste po částech nahlas a nahlas převyprávěli obsah – 
Čítanka s.175 – Ivan Vyskočil: Proč se lidé bojí zajíců ??????

 SLOH

Popis pracovního postupu – s.125
Do slohového sešitu napiš recept na svoje oblíbené jídlo.
(nadpis, suroviny, postup přípravy)….délka do 1 strany    Máš?????

 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   NA TÝDEN 23. - 29. 3. 2020 

http://cestina.diktaty.cz/


MLUVNICE

Rada: U zadaných úkolů využij zápisu ze sešitu z posledních vyučovacích hodin.

1. Vypracovat cvičení do školního sešitu: 

● Přepiš a podtrhni základní skladební dvojici - podmět a přísudek: (čára + vlnovka)

Zůstali jsme doma. Kamarádi mu pomohli s úkoly. Pod střechou stodoly se uhnízdily vlaštovky. 
Na zahradě kvetly jabloně. Chlapci si vyřezávali figurky ze dřeva. Děti šly odpoledne sáňkovat. 
Rodiče odjeli na dovolenou do Chorvatska. U potoka kvetly petrklíče. Sousedé pilně pracovali na 
zahrádce. Na hrázi rybníka rostly topoly. Na polích začaly podzimní práce. Koně se dali do klusu.
Oči se mu leskly. Myslivci zahájili hon.

• Přepiš a podtrhni základní skladební dvojici - podmět a přísudek: (čára + vlnovka)
(POZOR! - říkali jsme si i zapisovali do sešitu, že podmět i přísudek může být vyjádřen různými 
slovními druhy….podívej se!)

V motoru se něco porouchalo. Hadi se vyhřívali na sluncem rozpálených kamenech. Tento pořad 
není pro nás zajímavý. Tři ze třídy s tím nesouhlasili. Celý týden jsem byl nemocný. Druhý 
doběhl o dvacet sekund později za vítězem. Chlapci si chystali dřevo na táborák. Dominik Hašek 
se stal hrdinou všech mladých hokejistů. Haló se s ozvěnou odráželo od okolních skal. Někdo 
stojí za dveřmi. Šťastný výherce byl veselý a odnášel si z tomboly patrový dort.

• Přepiš a doplň i/y: (jedná se o shodu podmětu s přísudkem, nápověda - tabulka v sešitě:-))
Staré africké bajky se odehrával_ blízko džungle. Malí zajíčci hopkal_ po poli. Od toho dne se v 
domku usadil_ noví obyvatelé. Dívky opatrně skládal_ vajíčka do košíku. Děti zůstal_ na pár dní 
u dědečka. Lesní víly tančil_ kolem studánky. Na jaře všechny pupeny prudce vyrašil_. Někteří 
žáci byl_ vybrán_ do recitační soutěže. Chodníky byl_ před deštěm pokryté prachem. Listopadové 
dny byl_ sychravé. Výkony herců vyvolal_ nadšení u diváků. Nápisy na viditelných místech 
upozorňoval_ na nebezpečí. Cesty se vinul_ mezi vinicemi. 

2. Pokračujte v procvičování každý den pravopisu na webové 
stránce sami, jak jste zvyklí již od září ze školy:
http://cestina.diktaty.cz/  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečti po částech nahlas a nahlas převyprávěj obsah, 
obsah o 10 až 15 větách zapiš do literárního sešitu (samozřejmě nadpis bude 
jméno autorky a název) – 

Čítanka – Eva Ibbotsonová: Tajemství 13. nástupiště

 SLOH

Popis pracovního postupu – s.125
Do slohového sešitu jste minulý týden napsali recept na svoje oblíbené jídlo...
(nadpis, suroviny, postup přípravy)….délka do 1 strany    

Nafoť nebo oskenuj nebo nejlépe přepiš na PC a pošli mi na email se 
svým jménem :-):     horska@skolahradecns.cz 

mailto:horska@skolahradecns.cz
http://cestina.diktaty.cz/

