
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 6. TŘÍDU
pro dny od 4. května - 7. května 2020 (respektuji svátek 8. května)

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

MLUVNICE 

Za úkol bylo:
Vypracovat do školního sešitu těchto několik jednoduchých vět – určit 
všechny větné členy jako minulý týden a zapisovat stejně jako minulý 
týden! :-)

        PT            PŘS             PKS        POV

Zahradu zalévalo měsíční světlo. 

              PŘS                                 PT                  PUM      PON

Vyprovodila jsem spolužačku ke dveřím. JÁ

     POV        PKS    PKN             PŘJS

Budova naší školy je obrovská. 

      PKS     PUM        PŘS       POV

Z šedé oblohy se sype sníh. 

 POV       PŘJS         PT

Sál byl plný obrazů. 

  POV        PŘS                    PT                 PT1                   PT2

Jirka vypravoval o zájezdu chlapcům a děvčatům. 

    PKS               POV                  PUZ                     PŘS                PKS         PT

Všichni zemědělci se odpovědně připravují na žňové práce. 



 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   
NA DNY od 4. května - 7. května 2020

MLUVNICE

1. Tento týden si zopakujeme větu jednoduchou a souvětí.
Mám pro vás stručné shrnutí – zopakuj si a zapiš nebo nalep do školního 
sešitu :-)

2.  Do školního sešitu vypracuj toto cvičení:
učebnice s. 80/cv. 5 a  - vyhledej si přísudek/přísudky a do závorky urči VJ a S

např.: Do hlediště se vešlo přes tisíc diváků, ale stále ještě byla u pokladen fronta.(souvětí)

3.   Pokračujte i nadále 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 – Rudolf Křesťan: Nasreddin hodža

http://cestina.diktaty.cz/


SLOH

Dnes zkusíme vypravování podle obrázků :-)
Nejdříve si zopakujeme:

A nyní – vypracuj do slohového sešitu vypravování podle následujících obrázků, 
zatím neposílej – příští týden s textem budeme ještě pracovat :-)



Zkontrolujte si ještě jednou zpětně, zda jste mi zaslali oba 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…. 1 žák znovu neposlal

• N – nezasláno!!!  2 žáci neodevzdali

A TO JE VŠE!
      


