
Český jazyk VI. B 

Plán domácí výuky od 6. 4. do 8. 4. 2020 

Můj zašifrovaný vzkaz pro žáky a žákyně VI. B: 

YDÍŘ T5. ORP JČ  

UK LET ÍČU VTV JUDEL S 

ÁVOK ÍNAJM. 

Mluvnice 

1. Řešení slovesných tvarů: s. 60, cv. 2 a)  

Ve větách jsou všechny slovesné tvary zvýrazněné barevně: 

Ve džbánu budeš mít čistou vodu  

Tenkrát jsem se zastavil a podíval se do nebe a pochopil jsem poprvé po 

dvaceti letech, co jsou to jižní Čechy a proč jsou takové. Nade mnou v nížině 

byla veliká modrá obloha, taková, jaká je nad nejklidnějším mořem světa. Ale 

přece jen to bylo jiné než na moři, protože tu voněla tráva, skákali v ní 

a bzučeli koníci a člověk tu neměl strach z dálek ani z hlubin, ale věděl, že se 

mu v tomhle širokém spojení oblohy a černé vlhké hroudy nemůže nic stát.  

(Ota Pavel, Jak šel táta Afrikou) 

Nejdříve si zkontroluj, zda máš v tabulce vypsané všechny zvýrazněné slovesné 

tvary a zda jsi mezi slovesné tvary složené zařadil tyto 4 tvary: budeš mít, 

zastavil jsem se, podíval (jsem) se a pochopil jsem. Ostatní slovesné tvary jsou 

jednoduché včetně tvaru nemůže se. Oprav si případné chyby dle následujícího 

řešení. 

2. Vrať se k předchozím vypracovaným cvičením a zkontroluj si je dle 

následujících řešení: 

Řešení piktogramů: s. 59, cv. 1 a) 

1. řádek: skoky do vody, jezdectví, šerm, fotbal, lukostřelba, 

atletika/běh, tenis, basketbal 

2. řádek: házená, lední hokej, judo/zápas, moderní pětiboj, vodní 

slalom, kanoistika, cyklokros, silniční cyklistika 

Řešení cvičení 1 b) na s. 59 vyfotografuj a pošli mi jej. Ráda bych si přečetla 

věty/souvětí s rozmanitými vhodnými slovesy. 



Řešení číslovek:  

s. 58, cv. 10 a): páté, dvoje, troje, čtvery, šesti/jedněmi, dvojím 

s. 58, cv. 10 b):   

dvoje – počet předmětů vyjádřených pomnožným podstatným jménem, např. 

dvoje housle 

dvojí – počet druhů, např. dvojí ovoce – jablka a hrušky 

s. 58, cv. 7:  

Vrátím se, než bys napočítal do tří. Oběd byl jedna báseň. Sbal si svých pět 

švestek. Je vás slyšet na sto honů. Tváří se, jako by neuměl do pěti počítat. Bral 

to všemi deseti. Jsou jako dva bratři. Je to člověk dvojí tváře. 

s. 58, cv. 5 a) 

Slevy byly poskytnuty pěti zákazníkům. Soutěže se konaly mezi třemi městy. 

První vyhrání z kapsy vyhání. Zbyněk má tisíc nápadů a ještě jeden navíc. Ve 

třech místnostech se netopilo. Byly dvojnásobnými šampionkami. Kluci byli 

přesazeni do druhé lavice. Na stole ležely dvoje noviny. Napsali to třikrát. Lidé 

za války prožívali mnoho starostí, ale málo radostí. 

s. 58, cv. 5 b) 

číslovka druh pád 

pěti základní 3. 
třemi základní 7. 

první řadová 1. 
tisíc základní  4. 

jeden základní 4. 
třech základní 6. 

dvojnásobnými násobná 7. 

druhé řadová 2. 
dvoje druhová 1. 

třikrát násobná - 
Mnoho, málo základní - 

s. 58, cv. 5 c) 

„má tisíc nápadů“ = má hodně nápadů 

V tomto případě se nejedná o přesný počet. 



s. 57, cv. 3 

Zbydou 3 písmena – L, M, X, která mohou mít číselný význam,  jde o římské 

číslice. 

s. 57, cv. 4 

Toto cvičení opět vyfotografuj a pošli na můj e-mail. Pečlivě, nejlépe dvakrát, si 

přečti zadání. 

3. Vypracuj písemně cv. 2a) a ústně 2b) na s. 59! 

Jedná se o opakování slovesných tvarů jednoduchých a složených. Vytvoř 

tabulku o třech sloupcích (slovesné tvary/slovesný tvar jednoduchý/slovesný 

tvar složený) a do ní vepiš vyhledané tvary. 

Bylo by vhodné si přečíst knihu Malý princ, jehož autorem je Antoine de Saint-

Exupéry. Pokud zrovna tuto knihu nevlastníš, určitě najdeš ve své knihovničce 

jinou knihu, která stojí za přečtení .  

Sloh 

Popis krajiny 

s. 122, cv. 1 a), b), c) ústně 

Literatura 

Zopakuj si již zadanou báseň Tak to na světě bývá od Jiřího Suchého (s. 121), 

kterou ses měl naučit zpaměti, nebo již zadaný úryvek z prózy Všechno, co 

opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce od Roberta 

Fulghuma (s. 130). Úryvek z prózy můžeš znát jen po „Zlatým principem je 

láska“. 

Báseň, nebo úryvek z prózy zarecituj svým rodičům, prarodičům, nebo 

sourozencům.  

Po návratu do školy i já si ráda poslechnu Tvoji recitaci. 

Vyfotografovaná cvičení pošli e-mailem: janikova@9zszlin.cz, nebo mě můžeš 

kontaktovat prostřednictvím elektronické žákovské knížky.  

Ať se Vám daří o velikonočních svátcích! 

Veselé Velikonoce! 

Mgr. Marie Janíková 

mailto:janikova@9zszlin.cz

