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PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY OD 27. 4. DO 30. 4. 2020
MLUVNICE
Děkuji všem žákům za odeslání online testů na slovesa z webové stránky: www.kaminet.cz.
Řešení úkolu z minulé hodiny zní: Laskominu odcizily kočky, protože u slovesného tvaru
v minulém čase je y (byly).
SKLADBA
ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY
PODMĚT
Na s. 69 nahoře si přečti poučení o podmětu vyjádřeném a nevyjádřeném a zapiš si ho do
mluvnického sešitu:
Druhy podmětů:
a) vyjádřený: …
b) nevyjádřený …
Poté vypracuj písemně cvičení 1 na straně 69. Opiš ho do sešitu, doplň správně i/y a v každé
větě rovnou čarou podtrhni podmět a nad slovo nadepiš číslicí slovní druh, kterým je podmět
vyjádřen, např. 1 – podstatné jméno, 2 – přídavné jméno atd. Dej si pozor na podmět
nevyjádřený, který se zaznamenává do hranaté závorky za, nebo před větu.

SLOH
Děkuji žákům, kteří mi odeslali vypravování o Bílém tesákovi. Většinou byla stylisticky a
pravopisně správně napsaná. Jen v nich chyběla přímá řeč. O tom, co je přímá řeč a k čemu
slouží, se dozvíte na s. 132 dole. Toto poučení o přímé řeči si zapiš do slohového sešitu
včetně uvozovací věty.
Také si ze s. 132 poznač, co je to synonymní řada a vypracuj písemně cvičení 9 a 10. Cvičení
9 obsahuje ukázku z knihy Devatero pohádek od Karla Čapka, a proto u pohádek zůstaneme
i v literatuře.

LITERATURA
Na webové stránce www.kaminet.cz klikni na odkaz literatura – literární ukázky, v levém
sloupci klikni na pohádky a poté se objeví pohádka pod názvem O čtyřech muzikantech.
Přečti si ji a při četbě zároveň doplňuj i/y u sloves (shoda přísudku s podmětem). Pod textem
najdeš text s úkoly, klikni na něj. Poté se zobrazí úkoly a zároveň vpravo pomoc při řešení
úkolů, které využij. Pak už jen stačí vyplnit „Formulář k odeslání odpovědí“ a odeslat na
adresu: janikova@9zszlin.cz.
Žáci, kteří nemají přístup k internetu, si mohou přečíst libovolnou ukázku, která je zaujme,
z Čítanky pro 6. ročník, např. Andy Stanton: Úžasně bohatý perníček Adam Novotný.
A samozřejmostí zůstává četba jakékoliv knihy z vlastní knihovničky.

Kontaktovat mě můžete prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Škola online), nebo emailem na adrese: janikova@9zszlin.cz.
Mějte se krásně a skládejte básně. Proč ne ☺?

Mgr. Marie Janíková

