
ČESKÝ JAZYK VI. B 

Vyučující: Mgr. Marie Janíková 

PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY OD 8. 6. DO 12. 6. 2020 
 
Vzkaz pro žáky a žákyně VI. B, kteří se nezúčastní konzultací ve škole: 

• Pečlivě plňte úkoly zadané v rámci distanční výuky. 

• Čtěte: úryvky z Čítanky 6, knihy z vlastní knihovničky, knihy zapůjčené z knihovny… 

• Navštěvujte webové stránky věnující se jazyku českému: 

www.nechybujte.cz, www.umimecesky.cz, www.kaminet.cz, www.kamizdat.wz.cz, 

www.pravopisne.cz 

• Sledujte ČT edu, tisíce videí pro chytrou zábavu i vědu: https://edu.ceskatelevize.cz/  

• Komunikujte! Pokud si nebudete vědět s něčím rady, ale i v jiných případech, napište 

mi na e-mailovou adresu: janikova@9zszlin.cz, nebo mě kontaktujte prostřednictvím 

elektronické žákovské knížky (Školy OnLine). 

• Budu se těšit společně s ostatními spolužáky, kteří se účastní konzultací ve škole     

od pondělí 8. 6. 2020, na setkání s Vámi v příštím školním roce! 

 

MLUVNICE 
1. ŘEŠENÍ CVIČENÍ NA OPAKOVÁNÍ MLUVNICKÝCH KATEGORIÍ U SLOVES 

s. 88, cv. 2 písemně do mluvnického sešitu dle zadání 
umýt – 3. os., č. mn., zp. ozn., čas bud.   umyjí  
posadit se – 2. os., č. mn., zp. rozk.    posaďte se 
zalévat – 3. os., č. mn., zp. ozn., čas min.  zalévali 
smát se – 1. os., č. mn., zp. ozn., čas přít.   smějeme se 
sníst – 1. os., č. j., zp. ozn., čas bud.    sním 
prohlédnout si – 2. os., č. j., zp. rozk.   prohlédni si 
vidět – 2. os., č. j., zp. podm. přít.    viděl bys 
navštívit – 3. os., č. j., zp. ozn., čas bud.  navštíví 
 

2. SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 

• Učebnice Hravá čeština 6: s. 73 

• Některá podstatná jména rodu mužského mají tvary životné i neživotné. 

Do mluvnického sešitu opiš zeleně podbarvený text na s. 73 nahoře. 

• s. 73, cv. 6 a) Napiš podle diktátu: Jaro v zahradě 

Popros někoho z Tvých blízkých (sourozence, rodiče, prarodiče, kamaráda…), 

aby Ti nadiktoval tento diktát. Piš do mluvnického sešitu. Poté vypracuj 

cvičení 6 b) dle zadání. 

 

http://www.nechybujte.cz/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.kaminet.cz/
http://www.kamizdat.wz.cz/
http://www.pravopisne.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
mailto:janikova@9zszlin.cz


3. OPAKOVÁNÍ TVAROSLOVÍ 

• Slovní druhy, mluvnické kategorie a vzory podstatného jména, mluvnické 

kategorie dalších slovních druhů: 

https://www.umimecesky.cz/pexeso-6-trida  

SLOH 
 

VYPRAVOVÁNÍ FORMOU BAJKY 

• Učebnice Hravá čeština 6: s. 133, cv. 13  

• Přečti si bajku O pyšné lampě a poté písemně do slohového sešitu vypracuj 

cvičení 13 a), b), c), d), e). 

• a) Jaké ponaučení plyne z bajky: 

• b) Z druhého odstavce vypiš přímou řeč včetně uvozovací věty: 

• c) Najdi v textu přirovnání a napiš ho do sešitu: 

• d) Vyhledej v textu citoslovce: 

• e) Ponaučení vyjádři pomocí rčení (= ustálené, zpravidla slovesné, spojení 

slov, úsloví; např. Vzít nohy na ramena.) 

LITERATURA 

BAJKA 

• Opakování literárního žánru bajka: učebnice Čítanka pro 6. ročník: s. 107 

• Bajka – porozumění textu: 

Na webové stránce www.kaminet.cz klikni na odkaz literatura – literární ukázky, 
v levém sloupci klikni na bajka. Poté se zobrazí bajka pod názvem Osel, liška a lev. 
Přečti si ji a při četbě zároveň doplňuj i/y. Pod textem najdeš text s úkoly, klikni na 
něj. Poté se objeví 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.  

• Zopakuj si báseň určenou k přednesu Tak to na světě bývá od Jiřího Suchého, nebo 
úryvek z prózy Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce 
od Roberta Fulghuma. 
 

 

Ať se Vám daří a úsměv na tváři stále září! 😊   

 

Mgr. Marie Janíková (janikova@9zszlin.cz)  
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