
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 6. TŘÍDU
pro dny od 20. dubna - 24. 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 (rozvíjí sloveso) a minulý týden jsme se seznámili s 
PŘÍSLOVEČNÝM URČENÍM místa, času a způsobu (také rozvíjí 
sloveso)

1. Nejdříve jste měli úhledně do školního sešitu opsat zápis, přemýšlet o tom, 
co jste psali, protože to byla cesta k pochopení, jak příslovečné určení 
umět vyhledat a určit :-) V letošním roce budeme rozlišovat pouze 
příslovečné určení místa, času a způsobu, ale zápis určitě využiješ v 
příštích ročnících!!!

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

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

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

                         PUZ                                                   PUM                   PUČ

Autobus se zvolna blížil k vlakovému přejezdu. Za chvíli bude poledne. 
                                                                    PUM                                           PUČ                               PUZ1          PUZ2

Silný vítr vyvrátil v zámecké zahradě dva stromy. Při zkoušení mluvte zřetelně a nahlas.
               PUČ                                                                                                    PUZ

První týden v březnu byly jarní prázdniny. Utíkal jako o závod. 
           PUČ1                     PUČ2                                           PUM

Na Vánoce a na Velikonoce pojedeme k příbuzným do Náchoda.

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

PUM

http://cestina.diktaty.cz/


 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   
NA DNY od 20. 4. do 24. 4. 2020 

MLUVNICE

1. Seznámili jsme se postupně se všemi větnými členy.
Zopakuj si je podle prezentací :-)

2. Už víme, které to jsou a jak je ve větě určíme. 
Zkusíme si 1 cvičení, kde určíme všechny větné členy i správně 
nadepíšeme jednotlivé větné členy i zkratkami. 

učebnice s. 76/ cv. 6

       PKS        POV1        PKS                        POV2        PŘS           PKS          PUM

Obecní pastýř Jakub a jeho dcera bydleli v malé chaloupce.

Jak budeš přemýšlet:
1. Vyhledáš základní VČ – PO a PŘ……  zjistili jsme, že podmět je vyjádřený 

a několikanásobný (POV1 a POV2) a přísudek je slovesný (PŘS), 
nezapomeň nejen nadepsat, ale i spojit dvojitou čarou (znáš z dřívějšího 
ročníku)

2. Podíváš se na podmět, zda není rozvitý…. a vidíme, že POV1 je rozvit hned 
dvakrát…..jaký pastýř?(obecní), jaký pastýř(Jakub)…..jsou to tedy 
přívlastky, ale jaké? Víme, že si je musíme vyskloňovat…..
obecní pastýř, bez obecního pastýře,...s obecním pastýřem….
Pastýř Jakub, bez pastýře Jakuba,….s pastýřem Jakubem…
jak vidíme – obě slova mění koncovku, shodují se tedy, proto jsou to 
přívlastky shodné!
POV2 je také rozvitý...jaká dcera? (jeho)…..opět zjistíme druh přívlastku…
jeho dcera, bez jeho dcery,…..s jeho dcerou….(zde jde o nesklonné zájmeno, ale stojí před 
jménem, tak jde automaticky o přívlastek shodný)

3. Přejdeme k přísudku (ke slovesu)...je rozvitý?  
Zeptáme se různými otázkami, které známe z prezentací a…..
….kde bydleli? ….v chaloupce...tedy PUM

4. Zůstalo nám slovo malé….. co rozvíjí a jak se zeptáme?
Přece v jaké chaloupce?….zeptali jsme se v jaké a rozvíjí jméno...nic 
jiného to nemůže být než přívlastek….a jaký?
malá chaloupka, bez malé chaloupky,….s malou chaloupkou….
jak vidíme – obě slova mění koncovku, shodují se tedy, proto je to přívlastek 
shodný!

TAKTO JE NUTNÉ PŘEMÝŠLET I U OSTATNÍCH VĚT – TAK TO ZKUS!

TAKTO BUDEŠ ZAPISOVAT DO ŠKOLNÍHO SEŠITU :-)



      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 – Moudří blázni, Soudce Ooka – Zlodějská daň

 SLOH

Už víte, jaký je rozdíl mezi výtahem a výpiskem z textu. 
Máte zapsáno ve slohovém sešitu a zde máte také vypracovaný výtah a výpisek 
ze zadaného textu „Vlk obecný“.
Tento slohový úkol jste mi měli vyfocený či oskenovaný odeslat na email:
horska@skolahradecns.cz
Kdo odeslal, jen si zopakuje, co je výtah a výpisek….kdo neodeslal – splní úkol.

A TO JE VŠE!

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

