
Česká jazyk 6. třídy – práce na týden od 25/5 do 29/5 

Nejdřív vám všem děkuju za práci, kterou posíláte a za vytrvalost.  Mnohé moc chválím.  

Také děkuju za trpělivost těm, kterým jsem zatím něco neopravila a neposlala zpět. Určitě 
na vás nezapomenu.  

A teď k zadání: 

Mluvnice 

1. Vypracujte: PS s. 29 a 30 celé (Některým cvičením se budeme společně věnovat na 
online hodině, můžete tedy mít sešit po ruce. A když si cvičení 2,3,4,6,7 vypracujete 
předem, bude to úplně skvělé.) 

Zopakujte si pravidla shody podmětu s přísudkem a opište si do sešitu tabulku s pravidly 
shody přísudku s podmětem několikanásobným – učebnice s. 72-73, tabulka na s. 73 pod 
cvičením 6.  

2. Vypracujte: 72/5a, 73/6a, 74/2 
3. A pro aktivní z vás opět zadán úkol na umíme česky – Opakování matka moudrosti. 

Opět se na vás budu těšit na Teams na online hodině opět ve středu od 13:00 

(pro tuhle možnost se vás sešlo v hlasování nejvíc, škoda, že hlasovalo málo lidí). 
S matematikou se krýt nebudeme, ta vám jistě začne později. 

Snad nám internet poběží rychleji a budeme se lépe slyšet.  

Podrobně se budeme věnovat přísudku jmennému se sponou – uděláme si nějaká cvičení 
tak, abyste tomu rozuměli. A prohloubíme naše znalosti podmětu a shodě přísudku 
s několikanásobným přísudkem. (Také malý Ps u ruky se bude hodit.) 

 

Literatura 

Blíží se léto, čas velmi vhodný pro různá dobrodružství, a proto se podíváme na 
dobrodružnou literaturu. To je pochopitelně téma neskutečně široké. V malé učebnici 
literatury máte medailonky jen některých spisovatelů tohoto žánru. Strana 21-23. Přečtěte 
si je a to co vás zaujme, si zapište do sešitu. Myslím, že mnohé z těchto autorů znáte. Budu 
ráda, když mi napíšete jména aspoň dvou dalších autorů dobrodružné literatury, která 
znáte. 

V PS máme sice ukázku od Eduarda Štorcha z Lovců mamutů, ale ty, předpokládám, znáte. 
Proto ji přeskočíme. Začtěte se proto až do ukázky od Karla Maye – Vinnetou a zpracujte 
úkoly – s. 45-46. 

 

To je tentokrát vše. 


