
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 6. TŘÍDU
pro dny od 6. dubna - 8. dubna 2020 (respektuji velikonoční svátky)

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

MLUVNICE 

Za úkol bylo:
Naučit se vyhledat ve větě rozvíjející větný člen – PŘÍVLASTEK a rozlišit, zda 
je shodný (PKS) nebo neshodný (PKN).

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

Máš úhledně zapsáno ve školním sešitě?
     
     2.  Zde jsou správná řešení k zadaným cvičením

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

• učebnice s.71/cv.2  např: malý stůl, cesta lesem (označ přívlastek správnou zkratkou)

přívlastky jsou označeny tečkou a nad nimi máš mít napsáno PKS nebo PKN!!! (s. - shodný, n. - neshodný)

                                                                                                PKS              PKS            PKS    

• učebnice s.72/cv.3  např:  V Klatovech vystavovali také červené, fialové a žluté karafiáty.
                                                                                              PK několikanásobný

• učebnice s.72/cv.4   -   doplň, přepiš do školního sešitu a podtrhni doplněné PK 

1 2 3



   3.  Pokračovali jste sami každý den v procvičování pravopisu na 
webové stránce, jak jste zvyklí již od září ze školy???

http://cestina.diktaty.cz/  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečetli jste po částech nahlas a nahlas převyprávěli obsah
Čítanka – Arnošt Goldflam – Tatínek a drak lidožrout ?????

 SLOH

Zapsali jste si do slohového sešitu tento text ???

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

 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   
NA DNY od 6. 4. do 8. 4. 2020 

MLUVNICE

Začali jsme společně probírat rozvíjející větné členy. Prvním byl 
PŘÍVLASTEK (rozvíjí jméno), další rozvíjející větné členy jsou 
PŘEDMĚT a PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (rozvíjí sloveso). 
Dnes se naučíme PŘEDMĚT. 
Zapiš nebo vytiskni a nalep do školního sešitu tyto informace:

http://cestina.diktaty.cz/






Při určování větných členů ve větě se předmět zdá být nejjednodušší, 
ale !PAMATUJ! - KDYŽ JSTE SI UŽ OPRAVDU JISTI, ŽE SE 
NEJEDNÁ O ŽÁDNÝ JINÝ VĚTNÝ ČLEN, ROZVÍJÍ SLOVESO A 
DÁ SE NA NĚJ ZEPTAT PÁDOVOU OTÁZKOU (kromě 1. a 5. 
pádu) …..pak teprve s jistotou můžeme napsat, že se jedná o předmět 
(PT).

Zkusíme jen jedno cvičení :-)
(zapiš do školního sešitu dle mé předlohy!!!)

      PT

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

A TO JE VŠE :-)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přeji Tobě i Tvým blízkým 
příjemné prožití svátků jara - Velikonoc 

ve zdraví, s úsměvem a se sluníčkem 


