
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 6. TŘÍDU
pro dny od 18. května - 22. května 2020 

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

MLUVNICE 

Za úkol bylo:
1.   Do školního sešitu takto graficky zakreslit následující věty, nezapomenout určit VČ:
                           POV                            PŘS

               chlapci                došli 
 PKS                                                                                       PUM

Malí                                                      do vesnice

                         POV                                PŘS

              babička                bydlela  
 PKS                                                                                                                                PUM

Naše                                                                                     v domku
                                                                    PKS 

                                                               obyčejném

  POV                                                                                                             PŘS

Kluci                                                                      se nasmáli
                                PUM                   PUZ

                            po cestě           pořádně        

      

 POV                                        PŘS

Zajíček                si prohlédl
         PT    

                                                        okraj 
                                                                               PKN    

                                                                              lesa

   POV                           PŘS

Dopis                došel 
                                                                             PUM                                    PUČ

                                                do redakce               v prosinci

 2.  Do školního sešitu přepsat z učebnice na s. 82/cv. 1 – doplnit i,í/y,ý :                  



Na pasece rostly sladké jahody. Myslivcovi psi skákali vysoko. Na nebi se 
stahovaly tmavé mraky. Dívky ze 4. B cvičily se švihadly. V rákosí se 
procházely stříbřitě šedé volavky. Francouzi získali první místo v sálové kopané.
Dej mi libový kus masa. Maminka rychle přebírala pestrobarevné korálky. Na 
bílé stěně visel obraz starého mistra. 

 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   
NA DNY od 18. května - 22. května 2020

MLUVNICE

1. Tento týden si zkusíme rozlišit v souvětí větu hlavní a vedlejší a graficky 
znázornit.

Do školního sešitu si nalep nebo zapiš:

Zapiš si do školního sešitu i tyto příklady: (větu hlavní podtrhneme, věty 
nadepíšeme a graficky znázorníme)



                          1H                                                                   2V
Před námi se objevila podivuhodná stavba, která vypadala jako hrad. 
      
                                                             1H
                                                                            která 2V
            1V                                2H
Když jsem přišel, maminka byla ráda.
                                       
                                       2H
             Když 1V
   
                   1H                                            2H
Lenka přišla popřát babičce a přinesla jí kytici.
   
                                              1H             2H

Nyní to samé (podle příkladu) zkus vypracovat do školního sešitu        
s těmito větami:
 Policistka zastavuje auto, které jelo rychle.
Když uhodila letní horka, do města nikdo nechodil.
V protisměru nejelo žádné auto a za modrým autem jel motocykl.
Aby mohla zastavit, musela výrazně zpomalit.
Pes štěkal, protože někdo zazvonil.

2.   Pokračujte i nadále každý den sami v procvičování pravopisu
na webové stránce, jak jste zvyklí:
http://cestina.diktaty.cz/  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečti po částech nahlas a nahlas převyprávěj obsah
Čítanka – BARON PRÁŠIL: Život na Měsíci a Vařinožci

SLOH -  Většina pracujete skvěle!!!
POZOR - NĚKTEŘÍ

Zkontrolujte si ještě jednou zpětně, zda jste mi zaslali slohové úkoly. 
V BAKALÁŘÍCH máte:

• 1 – vše v pořádku :-)

• A – zaslali jste, ale odpověděla jsem, zda by se mohlo něco vylepšit... a již nepřišla 
odpověď – mrkněte na to znovu…. 

• N – nezasláno!!!  Dejte do pořádku 

a

http://cestina.diktaty.cz/


              A TO JE VŠE


