
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 6. TŘÍDU
pro dny od 14. dubna - 17. dubna 2020 

Nejdříve se vrať k úkolu z minulého týdne, 
znovu si jej projdi a oprav!!!

MLUVNICE 

Za úkol bylo:
Začali jsme společně probírat rozvíjející větné členy. Prvním byl 
PŘÍVLASTEK (rozvíjí jméno), dalším rozvíjejícím větným členem byl
PŘEDMĚT 

1. Nejdříve jste měli úhledně do školního sešitu opsat zápis, přemýšlet o tom, 
co jste psali, protože to byla cesta k pochopení, jak předmět umět vyhledat
a určit :-) 

Máš úhledně zapsáno ve školním sešitě?
     
     2.  Zde je správné řešení k zadanému cvičení

(dodržovali jste při zápisu příklad ode mne!?!)
          PT

učebnice s. 74/cv. 3  např.:  Zavolej babičce.(PT holý)

 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   
NA DNY od 14. 4. do 17. 4. 2020 

MLUVNICE



1. Začali jsme společně probírat rozvíjející větné členy. Prvním byl
PŘÍVLASTEK (rozvíjí jméno), dalším rozvíjejícím větným 
členem byl PŘEDMĚT a  nyní se naučíme PŘÍSLOVEČNÉ 
URČENÍ (rozvíjí sloveso). 

Zapiš nebo vytiskni a nalep do školního sešitu tyto informace:

V letošním roce budeme rozlišovat pouze příslovečné určení místa,
času a způsobu. Zápis ale určitě využiješ v příštích ročnících!!!



Máš úhledně zapsáno ve školním sešitě?



2. Zkusíme to nyní na cvičení – vracej se k zápisu, neboj, zvládneš to!
(dodržuj při zápisu příklad ode mne!):

                                                   

• učebnice s.76/cv.5  např: Podél řeky vedla cyklistická stezka.

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

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečti po částech nahlas a nahlas převyprávěj obsah
Čítanka – Jiří Marek – Jak podvodník podvodníka podvedl

 SLOH

Už víte, jaký je rozdíl mezi výtahem a výpiskem z textu. Do slohového sešitu
jsme si zapsali:

VÝTAH - zachycuje nejdůležitější a nejzajímavější myšlenky, ale zároveň 
       vystihuje PŘEHLEDNĚ STAVBU CELÉHO TEXTU 

VÝPISEK - zachycuje nejdůležitější nebo nejzajímavější (třeba jen 1) myšlenku 
       z daného textu

Na další straně máš před sebou text - do slohového sešitu vytvoř nejdříve výtah a
potom výpisek z tohoto textu. 
Výtah bude výrazně kratší než předložený text, ale zachová si stavbu i základní 
informace z daného textu. 
Výpisek bude obsahovat třeba jen jednu myšlenku, informaci z textu, která tě 
zaujala a chceš si ji uložit.
Tento slohový úkol mi vyfocený či oskenovaný odešli na email:
horska@skolahradecns.cz

PUM

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


V sešitě bude:
Vlk  obecný

(výtah)

.

.

.

Vlk obecný
(výpisek)

.

.

nezapomeň mi v emailu napsat své jméno :-)


