
 

 

ČESKÝ JAZYK VI. B 

Vyučující: Mgr. Marie Janíková 

PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY OD 11. 5. DO 15. 5. 2020 
 

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). Do 

elektronické žákovské knížky se přihlašujte pod svým jménem (ID) a zadejte svůj PIN, jinak 

se Vám úkoly neotevřou. V případě, že jste zapomněli svůj PIN, napište mi o něj na e-mail: 

janikova@9zszlin.cz. Úkol z minulého týdne (s. 69, cv. 1) ponechávám k vypracování do 

konce tohoto týdne. Trpělivost růže přináší ☺. 

 

MLUVNICE 
 

1. ŘEŠENÍ ÚKOLU NA PŘÍSUDEK: s. 70, cv. 1 

a) Zralé, voňavé a šťavnaté hrušky na větvích zlatě zářily. 

b) Dobře vychlazená sklenka vody mne v horku nejlépe osvěží. 

c) Na stráni pod lesem vynikal nově postavený bílý domek. 

d) Všechny běžné jedlé houby se objevují v atlasech hub. 

e) V mechovém pelíšku se tulila právě narozená mláďata. 

 

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

Postup: 

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

2. Prostuduj si tahák o druzích přísudku. 

3. V sekci Procvičování klikni na přísudek. 

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

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

 

SLOH 
1. ŘEŠENÍ ÚKOLU NA PŘIROVNÁNÍ: s. 131, cv. 5 a)  

 

pilný jako včela škrábe jako kocour hladový jako vlk mlčí jako ryba 

moudrý jako sova krade jako straka leze jako želva kličkuje jako zajíc 
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LITERATURA 
POROZUMĚNÍ TEXTU  

KDO MÁ LEPŠÍ SEZNAM? 

Žáci, možná si ještě vzpomínáte, jak jste se v některém z nižších ročníků vážili a měřili, ale při 

tomto měření a vážení bohužel nebyli všichni žáci přítomni ve škole. Paní učitelka 

kontrolovala váhu a míru. Petr s Pavlem zapisovali údaje podle jejího hlášení.  

Veškeré údaje jsou zcela fiktivní (smyšlené)      . 

Petrův seznam: 

Březík 151 cm, 39 kg, Evjáková A. 143 cm, 34 kg, Evjáková K. 148 cm, 37 kg, Krejčiřík 157 cm, 

41 kg, Holišová 152 cm, 38 kg, Čáp 145 cm, 35 kg, Sátora 150 cm, 36 kg, Podhajská 147 cm, 

40 kg, Podhajský 154 cm, 42 kg, Jurčík 31 kg, Škráčková 153 cm, 45 kg 

Pavlův seznam: 

Dívky Chlapci 

Evjáková A. 143 cm 34 kg Březík 151 cm 39 kg 

Evjáková K. 148 cm 37 kg Krejčiřík 157 cm 41 kg 

Holišová 152 cm 38 kg Čáp 145 cm 35 kg 

Podhajská 147 cm 40 kg Sátora 150 cm 36 kg 

Škráčková 153 cm 45 kg Podhajský  154 cm 42 kg 

   Jurčík 146 cm 31 kg 

 

Paní učitelka požádala Petra a Pavla, aby sestavili seznam do tabulky. Pavel má v tabulce 

seřadit žáky podle výšky. Začít má od největšího. Petr je má seřadit podle váhy, od 

nejtěžšího. Zkuste sestavit obě tabulky. 

  

Žáci podle výšky  Žáci podle váhy 

Jména žáků cm  Jména žáků kg 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

OTÁZKY K TEXTU 

Odpovídejte na otázky, správné odpovědi zakroužkujte: 

1. Kdo zapisoval žáky při vážení a měření přehledněji? PETR  PAVEL 

2. Kdo udělal při zapisování údajů chybu?   PETR  PAVEL 

3. Myslíte, že přehlednější zápis zmenší nebezpečí chybování? ANO  NE 

4. Vypisujte jména a údaje. Používejte výše uvedené tabulky. 

a) Dva nejtěžší žáci ve třídě: 

b) Třetí v pořadí podle váhy: 

c) Dva nejtěžší žáci: 

d) Třetí největší žák ve třídě: 

e) Nejvyšší dívka: 

f) Nejmenší dívka: 

g) Kolik váží nejtěžší dívka: 

h) Kolik měří nejtěžší dívka:  

(Dr. Rudolf Šup: Učíme se číst s porozuměním; upraveno) 

Otázky k textu můžete vytisknout, nalepit do literárního sešitu, anebo je přepsat a poté i 

s odpověďmi vyfotografovat a poslat na e-mail: janikova@9zszlin.cz.  

Budu se těšit na Vaše odpovědi!  

Ať se Vám daří ☺! 

Mgr. Marie Janíková 
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