VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 6. TŘÍDU
pro dny od 1. června – 5. června 2020
Nejdříve se vrať k úkolu z minulého týdne,
znovu si jej projdi a oprav!!!
MLUVNICE
Za úkol bylo:
Minulý týden jste zkusili psát čárek v souvětí - interpunkci. Zkontroluj si ve
školním sešitě tato cvičení:
• učebnice s. 90/cv. 1a,b
1V
2H
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
1V
2H
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne.
1V
2H
Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
1V
2H
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
1V
2H
Kdo se bojí, nesmí do lesa.
1V
2H
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
1V
2H
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

•

učebnice s. 91/cv. 4

•

učebnice s. 90/cv. 2 (přepsaný text bez chyb)

... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY

NA DNY od 1. června – 5. června 2020

MLUVNICE
1.

Tento týden navážeme na učivo z minulých let a propojíme si pravopis s výslovností.
Zapiš do školního sešitu:

Zvuková stránka jazyka
Hláska = základní prvek mluvené podoby jazyka (dělí se na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky)
Písmeno = tak se označují hlásky v psané podobě
V pravopisu se setkáváme s chybami, které souvisí se spodobou (asimilací) znělosti.
Abychom chyby neudělali, musíme se naučit, jak při výslovnosti jednotlivé souhlásky znějí a
jak se navzájem ovlivňují, když se setkají...tak tedy:
Nalep nebo zapiš do školního sešitu:
Souhlásky, při jejichž
výslovnosti se hlasivky
chvějí, jsou ZNĚLÉ,
ostatní jsou NEZNĚLÉ.
Tvoří spolu pár,
tyto jsou tedy
PÁROVÉ

A nyní se podíváme právě na tu spodobu znělosti – jak se tedy ovlivňují:

PÍŠEME!!!

VYSLOVUJEME

POZOR – v pravopisu je možné si někdy říct třeba jiný tvar:
lehký – lehounce, sud – sudu, babka – babička, lev – lva,…
Můžeš mrknout na internet a poslechnout si video ke spodobě znělosti:
https://edu.ceskatelevize.cz/spodoba-znelosti-5e44220ce173fa6cb524a9f5
2. Přepiš do školního sešitu správně:
Na rybníku byl silný let.
Ta skouška se ti povedla.
Děcký smích zazníval z dálky.
To byl krásný spěf.

3. Vypracuj do školního sešitu tato cvičení:

•
•

učebnice s. 96/cv. 5
učebnice s. 94/cv. 5

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Přečti po částech nahlas a nahlas převyprávěj obsah
Čítanka – Vladimír Preclík: Dřevěná příjmení

SLOH

5 Z VÁS STÁLE MÁ v bakalářích ode mne MÍSTO ZNÁMKY hodnocení A nebo N!!!
! Dejte do pořádku !

A TO JE VŠE

