
ČESKÝ JAZYK VI. B 

Vyučující: Mgr. Marie Janíková 

PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY OD 25. 5. DO 29. 5. 2020 
 
Vzkaz pro všechny žáky a žákyně VI. B:  

Děkuji všem za odeslání vypracovaných úkolů do mluvnice, či literatury e-mailem na 

adresu: janikova@9zszlin.cz. Jste moc šikovní! 

 

MLUVNICE 

 
Procvičování SHODY PODMĚTU S PŘÍSUDKEM na webové stránce: www.kaminet.cz  

Postup: 

1. V předmětu čeština klikněte na pravopis – pravidla a testy. 

2. Prostudujte si pravidla po kliknutí vlevo na shoda podmětu s přísudkem. 

3. Vpravo nahoře klikněte na TESTY. 

4. Z nabídky si vyberte shodu – souhrnné procvičování. 

5. Vyplňte všech 5 testů a odešlete na adresu: janikova@9zszlin.cz. 

 

 

LITERATURA 

POVĚST 

• Čítanka pro 6. ročník: s. 149 

• Přečtěte si informace o tomto literárním žánru a zapište si je do literárního sešitu. 

• Přečtěte si úryvek z pověsti na s. 150-151 a do literárního sešitu si poznačte: 

Oldřich Sirovátka – Marta Šrámková: Podzemní chodby z Hostýna do Prahy (ze 

souboru pověstí Živá voda – Lidové pověsti z Čech, Moravy a Slezska) 

• Pod nadpisem napište odpověď na otázku č. 2: Která stavba stojí na vrcholu 

Hostýna? Odpověď mi můžete zaslat na mou adresu: janikova@9zszlin.cz.   
• Významy slov uvedených v úkolu č. 3: 

pohůnek = mladší čeledín (vodící koňský potah) 

ohlavy = součást koňského postroje nasazovaná na hlavu 

přípřeží = vůz s přípřeží, tj. s připřaženými tažnými zvířaty 

kroj = oděv charakteristický pro určitý kraj, dobu, organizaci 

křivák = kapesní nůž 
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střechýl = rampouch 

• Také vám doporučuji přečíst si úryvek pověsti O Bivoji z knihy Staré pověsti české od 

Aloise Jiráska na s. 148-149.  

• Řešení úkolu na porozumění textu pod názvem „Rysice ve vlčím doupěti“ tento týden 

neuvádím, protože mi zatím všichni žáci neodeslali vypracování tohoto úkolu. 

Ponechávám jim tedy čas do konce příštího týdne.  

 

SLOH 
• Učebnice Hravá čeština 6: s. 135, cv. 23 písemně 

Vytvořte anekdotu, krátké vtipné vypravování, v němž použijete co nejvíce 

následujících výrazů: smát se, vtipkovat, řehtat se, tvářit se komicky, řvát smíchy, 

usmívat se, culit se, dusit se smíchy, vyprsknout smíchy, chechtat se, cenit zuby aj. 

☺☺☺ 

• Budu se těšit na Vaše anekdoty, které mi, prosím, posílejte na adresu: 

janikova@9zszlin.cz.  

• Citát: „Den bez smíchu je promarněný den.“  
Charlie Chaplin, britský komik a režisér 

 

Tak ať nepromarníte žádný den! 

 

Mgr. Marie Janíková 
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