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Vzkaz pro všechny žáky a žákyně VI. B: 

Sledujte elektronickou žákovskou knížku (Školu online)! Na horní liště pod názvem Výuka 

se můžou nacházet zadané úkoly do různých předmětů (Výuka – Úkoly – Domácí úkoly).  

MLUVNICE 
 

1. ŘEŠENÍ ÚKOLU NA DRUHY PODMĚTŮ A PRAVOPIS I/Y: s. 69, cv. 1 

Toto cvičení z minulého týdne vyfotografuj a vlož jako přílohu do Domácího úkolu, který 

nalezneš v elektronické žákovské knížce (Škole online). Jedná se o stejné zasílání 

vypracovaných úkolů, jen je nebudete posílat na adresu: janikova@9zszlin.cz, ale 

prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Pokud by vám to nešlo, napište mi, prosím. 

Termín vypracování je do pátku 8. 5., protože v sobotu bývají zveřejněny další plány 

domácí výuky i s řešením ☺.  

2. Procvičování podmětu na webové stránce: www.kaminet.cz  

Postup: 

1. V předmětu čeština klikni na větu jednoduchou, která se nachází v učivu o skladbě. 

2. Tahák tentokrát studovat nemusíš, snad jen pro jistotu ☺. 

3. V sekci Procvičování klikni na podmět. 

4. Poté přejdi ke Zkoušení, vyplň všech 5 testů na podmět. 

5. A odešli na adresu: janikova@9zszlin.cz.  

 

3. Přísudek 

s. 70, cv. 1 písemně 

Spoj vhodně podmětové a přísudkové části vět. Podměty podtrhni a přísudky označ 

vlnovkou.  

s. 70, cv. 3 písemně 

Ke každému z bodů o sobě napiš vždy po dvou větách – tvoř věty minimálně o čtyřech 

slovech a aby se vztahovaly k domácí výuce (karanténě). 
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SLOH 

 
1. ŘEŠENÍ ÚKOLU NA SYNONYMNÍ ŘADY: s. 132, cv. 9 

Synonymní řady:  

a) zahejká, zařičí, zaúpí, zakvílí, zavyje nebo se zachechtá 

b) běží, pádí, utíká 

c) vyděsí na smrt, taková hrůza na něj padne, div duši strachem nevytrousí 

s. 132, cv. 10 

Nejprve jsme si jen potichu šeptali, ale pak jsme začali mluvit, křičet, ba přímo řvát. K ránu 

venku jen mžilo, ale později krápalo, pak pršelo, dokonce lilo. Nejdříve se jen usmívala a 

potichu smála, pak se chechtala a nakonec se řehtala. 

2. Jazykové prostředky oživující vypravování 

Přirovnání 

Ze s. 131 si poznač do slohového sešitu, co je to přirovnání. A poté písemně vypracuj cvičení 

5 a) na té samé straně 131. 

 

LITERATURA 

 
Čítanka pro 6. ročník: s. 134-135 

Karel Poláček – Naši největší nepřátelé (z knihy Bylo nás pět) 

Přečtěte si úryvek a napište mi, kdo jsou „naši největší nepřátelé“. 

Do literárního sešitu si poznačte medailonek (stručná výstižná charakteristika nějaké 

osobnosti) o Karlu Poláčkovi. 

Za odměnu se podívejte na díl pod názvem Pěkné vysvědčení ze seriálu Bylo nás pět: 

https://www.youtube.com/watch?v=nbC2FqsRuWE  

 

A samozřejmostí zůstává četba jakékoliv knihy z vlastní knihovničky ☺. 

 

Kontaktovat mě můžete prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Škola online), nebo 

e-mailem na adrese: janikova@9zszlin.cz. 

Mějte se krásně a skládejte básně. Zatím jsem žádnou nedostala . 

Mgr. Marie Janíková 
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