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PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY OD 15. 6. DO 19. 6. 2020 
 
Vzkaz pro všechny žáky a žákyně VI. B: 

• 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 se spolužáky, kteří se účastní konzultací ve škole od pondělí 8. 

6. 2020, na setkání s ostatními v příštím školním roce! 

 

MLUVNICE 
 

1. ŘEŠENÍ CVIČENÍ 6 b) na s. 73: 

ZSD = základní skladební dvojice ze zvýrazněných vět: 

seděly = druhy (Po a Př je rozvitý, seděly: Př slovesný jednoduchý) 

lidé = poslouchali (Po a Př je rozvitý; poslouchali: Př slovesný jednoduchý) 

byly posly = vlaštovky (Po holý, Př rozvitý; byly posly: Př jmenný se sponou) 

[vy] = jste cítili (Po nevyjádřený, Př rozvitý; cítili jste: Př slovesný jednoduchý) 

 

2. OPAKOVÁNÍ PODMĚTU: 

Ve větách podtrhni podmět a napiš, kterým slovním druhem je vyjádřen. 

 slovní druh  slovní druh 

Mýlit se je lidské.  Jeho důrazné ne mě překvapilo.  

Láska hory přenáší.  Později přijde i ten druhý.  

Oba přijdou zítra.  U potoka se ozvalo žbluňk.  

Eva zítra nepřijde.  Kam Radek utekl?  

Někdo vykřikl.  Ona nepřijde.  
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Najdi podmět vyjádřený a nevyjádřený. Nevyjádřený podmět napiš do hranaté závorky. 

 podmět (Po)  podmět (Po) 

Nezavolal.  Má si Petra tu knížku přečíst?  

Michal přijde zítra.  Lucka a Katka přijdou za námi ven.  

Neříkej mi celou pravdu.  Pravda není jen slovo.  

Eliška a Vojta zvítězili.  Honza nechtěl jít do obchodu.  

Na cestu mu svítil měsíc.  Ředitel školy zrušil vyučování.  

Oba brzy odešli.  Jitka ráda sbírá houby.  

Já to nevím přesně.  Český jazyk je můj oblíbený 

předmět. 

 

 

3. OPAKOVÁNÍ SHODY PŘÍSUDKU S PODMĚTEM: 

Ve větách podtrhni podmět (Po), urči jeho rod a vzor a doplň shodu přísudku (Př) 

s podmětem (Po). 

 rod vzor shoda 

Ovce se pásly na louce. ženský rod růže pásly se 

Koťata běhal_ po dvoře.    

Dívky zpíval_ písně.    

Hry byl_ hrán_.    

Hodiny odbil_ půlnoc.    

Vrcholky hor se zazelenal_.    

Děti se zúčastnil_ oslavy.    

Turisté navštívil_ Karlštejn.    

Růže rozkvetl_ už v květnu.    

Chlapci přišl_ do školy včas.    

 

4. OPAKOVÁNÍ PŘÍSUDKU (Př) 

Doplň v příslovích přísudek. 

přísloví = útvar lidové slovesnosti; v krátké, ustálené podobě hodnotí lidské chování a 

jednání a přináší mravní naučení 

Láska _________________ čarodějka. Poctivého _______________. 

Dvakrát _________, jednou ___________. Kdo jinému jámu ______, sám do ní ______. 

Kam čert ________, tam ________ ženskou. Bez peněz do hospody _________. 

Cesta k úspěchu __________________. Dobré slovo i železná vrata ____________. 

Ranní ptáče dál ________________. Bez práce ______________ koláče. 

Milosrdná lež __________ než krutá pravda. Hlad ___________ velké oči. 

Čas _____ nejlepší _____________. Hněv ________________ rádce. 

Chytrému __________, hloupého _______. Jedna vlaštovka jaro ______________. 

 



SLOH 
 

1. ŘEŠENÍ: 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: Být příliš vychloubačný se nevyplácí. 

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

Řekla: „Podívejte se na mě, nikdo z vás neumí svítit. Svítím víc než měsíc na 

obloze i s hvězdami. Dovedu svítit jako slunce!“ 

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

• d) Vyhledej v textu citoslovce: bác 

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

slov, úsloví; např. vzít nohy na ramena) Pýcha předchází pád. 

 

2. REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ TEXTY 

• Učebnice Hravá čeština 6: s. 135 

• Poznač si do sešitu informace o reklamě (placené i neplacené propagace). 

• Písemně do slohového sešitu vypracuj cvičení 4 a) na s. 135: 

Doplň do textu uvedená slova podle kontextu: 

dětmi, vnucuje, několika, pozornosti, zaujmout, přiměje, vybaví, pocitu, texty, 

rýmované, působí, roztomilými  

Reklama by měla zákazníka ............ na první pohled. Musí v ní být něco 

okouzlujícího, co člověka ............ k tomu, aby výrobek koupil bez ............, že 

mu jej někdo ............. K upoutání ............ slouží například reklamní slogany 

– kratičké ............, stručné, vtipné, někdy i ............ průpovídky. Velice dobře 

............ různé barevné kombinace spojené s písmem a fotografiemi. 

Oblíbené jsou reklamy s malými ............ nebo ............ zvířátky. Dobrou 

reklamu si zákazník ............ i po ............ letech. 

• Zamysli se nad cvičením 4 b) na s. 135:  

Popiš reklamu, která patří mezi tvé oblíbené. Vzpomeneš si na její reklamní 

slogan (= heslo)? 

 

LITERATURA 

Čtení s porozuměním 
 

 



Jack London: Nezkrotitelný 
(úryvek z knihy Bílý tesák) 
 

V některých větách jsou slova navíc, která tam nepatří. Vypiš je na volné řádky pod 

text. Slova-vetřelce můžeš slabě přeškrtnout tužkou, aby ti nevadila v další práci 

s textem. 

„Je to marné,“ přiznával Weedon Scott. Seděl na schodech své chaty a hleděl na psovoda, 

který mu odpověděl stejně beznadějným pokrčením ramen. Dívali se na Bílého tesáka, jenž 

na konci napjatého řetězu vztekle naježen vrčel a pokoušel se napadnout psy ze spřežení. Po 

několika Mattových domluvách, drsně zdůrazněných klackem, naučili se tažní psi nechávat 

Bílého tesáka na pokoji; také teď leželi opodál a zdánlivě ho vůbec při čtení nevnímali. 

„Je to vlk a ochočit se nedá,“ prohlásil Weedon Scott. „Nevím, nevím,“ namítal Matt. „Možná 

že je v něm psí krve dost, to nemůžeme říct. Jedno vím jistě, to se popřít nedá.“ Psovod se 

odmlčel a moudře pokyvoval hlavou a zahleděl se někam na Losí horu, jako by svěřoval 

lesům nějaké už nejsem tajemství. „Tak se s tím neschovávejte,“ řekl mu Scott ostře, když už 

hezkou chvíli čekal, co přijde dál. „Vyklopte to, oč jde?“  

Psovod ukázal na Bílého tesáka palcem přes rameno. „Ať je to vlk nebo pes – jednou už se to 

někomu podařilo, zkrotit ho.“ „Neříkejte nula!“ „Podařilo, to vám povídám, a běhal 

v postroji. Pojďte se podívat blíž. Vidíte ten pruh na prsou?“ „Máte pravdu, Matte. Byl to 

tažný pes, než ho dostal do spárů ten Hezoun Smith.“ „Takže nevím, proč by z něho zas tažný 

pes nemohl být.“ „Myslíte opravdu?“ vyptával se Scott dychtivě. Naděje se mu však z hlasu 

vytrácela, když dodával: „Už ho máme čtrnáct dní a je divočejší, než byl dřív v hledání.“ 

„Dejte mu příležitost,“ radil slov Matt. „Pusťte ho na chvíli na svobodu.“ Scott se na něho 

nedůvěřivě podíval. „Já vím,“ pokračoval Matt, „já vím, že jste to zkoušel, ale to jste si na to 

nevzal do ruky klacek.“ „Tak to zkuste sám.“ 

Psovod si našel klacek a šel k uvázanému zvířeti. Bílý tesák pozoroval hůl, jako pozoruje lev 

v kleci bič svého krotitele. „Podívejte se, jak z klacku nespustí oči,“ řekl jsem Matt. „To je 

dobré znamení. Není hloupý. Neopováží se mě dotknout, dokud držím klacek v ruce. Není 

ještě docela pominutý, to je šikula jistá věc.“ 

Jak se muž blížil rukou k jeho hrdlu, Bílý tesák se naježil, zavrčel a přitiskl se k zemi. Ale 

třebaže pozoroval blížící se ruku, dokázal sledovat i hůl v druhé ruce, jež se nad ním hrozivě 

vznášela. Matt odepjal řetěz od obojku a ustoupil. 

 

„Vetřelci“ v podobě rýmované říkanky: 

 



OTÁZKY K TEXTU: 

1. V prvním odstavci použil spisovatel tři slova k tomu, abychom pochopili, jak 

vypadal Bílý tesák, který byl uvázán na konci řetězu. Napiš ta tři slova, která 

vystihují vlkův zjev: 

2. Věděli dva muži, kteří pozorovali Bílého tesáka, že je to určitě vlk? ANO NE 

3. Psovod se jmenoval Weedon Scott.     ANO NE 

4. Myslíš si, že psovod byl člověk, který dobře rozuměl psům a staral se o ně?  

          ANO NE 

5. Jedna z vět není pravdivá. Tu přeškrtni. 

a) Psovod Matt zjistil, že Bílého tesáka už dříve někdo zkrotil. 

b) Psovod Matt si všiml, že Bílý tesák běhal v postroji a tahal sáně. 

c) Psovod Matt chtěl, aby zkrotili Bílého tesáka častým bitím. 

d) Psovod Matt chtěl pustit Bílého tesáka na svobodu. 

6. Dá se z úryvku poznat, že Scott a Matt měli rádi psy?  ANO NE 

7. Bílý tesák měl s lidmi jen dobré zkušenosti.    ANO NE 

8. Je pravda, že se Bílý tesák nebál klacku v ruce psovoda? ANO NE 

9. Z úryvku se dá usoudit, že Bílý tesák zuřil, protože byl uvázaný na řetězu. 

         ANO NE 

10. Psovod Matt poznal, že Bílý tesák je chytrý.    ANO NE 

11. V úryvku je jedna věta o člověku jménem Hezoun Smith. Jaký názor si o něm 

můžeš udělat, když ji pozorně přečteš? 

a) Byl to dobrý člověk. 

b) Byl to nedobrý člověk. 

12. Napiš slova, která ti ve větě o Hezounu Smithovi naznačují, že byl na zvířata zlý: 

 

13. Dá se z úryvku usuzovat, že Hezoun Smith udělal z Bílého tesáka zuřivého psa?

         ANO NE 

 

14. Víš, co znamenají slova: postroj, psovod, tažný pes? Vyhledej jejich význam ve 

slovníku, nebo na internetu. 
 

(Dr. Rudolf Šup: Učíme se číst s porozuměním, Praha 2000-09, s. 20-22) 

 

 

Budu se těšit na Vaše odpovědi, které mi posílejte na e-mailovou adresu: 

janikova@9zszlin.cz.  

 

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

 

Mgr. Marie Janíková 
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