
Práce na český jazyk  pro 6. třídy na týden od 1/6 do 5/6 

 

Sloh 

Naším tématem bude tentokrát vypravování. Už jste se s ním jistě mnohokrát setkali i na prvním 
stupni.  

Projděte si prosím v učebnici fialové rámečky s teorií k tomuto slohovému útvaru. Učebnice s. 130-
134. Vypisovat si to nemusíte, vrátíme se k tématu i příští rok. Uvědomte si, že při vypravování je 
velmi důležité zachovávat časovou posloupnost a nepřeskakovat v čase, jak je tomu v žákovské práci 
na s. 131/3.   

K napsání opravdu dobrého vypravování potřebujete získat řadu dovedností, ty si procvičíte 
v pracovním sešitě v dílčích úkolech.  

Vypracujte proto s. 60 celou, na s. 61 cvičení 5,7 a na s. 62 si vyberte jeden z nabízených úkolů. 
Práce na sloh platí na dva týdny. Budu ráda, když mi pošlete, co jste udělali.  

Mluvnice 

Ve středu 3. 6. zase od 13:00 (nebo ve čtvrtek od 8:45) bude opět online hodina. Budou stejné, 
vyberte si, který čas vám lépe vyhovuje, když nás bylo moc, bylo spojení trochu náročnější, takhle se 
vás dostane ke slovu víc.  

Probereme si aspoň v kostce rozvíjející větné členy předmět a příslovečné určení, abychom toho 
příští rok neměli moc.  

Teorii najdete v učebnici v zelených rámečkách na s. 74-77. 75/1,2 a 4 budeme dělat na hodině, kdo 
tam nebude, může si je zkusit sám. Podobně s. 77/3 a některá na s. 78 – můžete je zvládnout i ústně.  

A jako obvykle je na  umíme česky další procvičování – tentokrát právě na předmět a příslovečné 
určení. Pracujte, ať  máte náskok v září.  

Literatura 

Jaroslav Foglar je jméno, které byste měli aspoň trochu znát. Proto posílám ke shlédnutí krátké video:  

https://www.youtube.com/watch?v=IEzbFlWWrc4 

no a pokud někdo chcete, můžete se podívat na film Záhada hlavolamu  

https://www.youtube.com/watch?v=PKpE_IS1yVc 

 

V PS si vypracujte stranu 50/ cvičení 1-5 a s. 66 – komiks 

 

Děkuji za vaši práci 


