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Vzkaz pro všechny žáky a žákyně VI. B: 

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

Čítanku včetně ostatních učebnic zatím nevracíte, ponecháváte si je přes prázdniny. 

• 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). 
 

MLUVNICE 
 

1. ŘEŠENÍ CVIČENÍ NA OPAKOVÁNÍ PODMĚTU: 

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

 slovní druh  slovní druh 

Mýlit se je lidské. infinitiv slovesa Jeho důrazné ne mě překvapilo. částice 

Láska hory přenáší. podstatné jméno Později přijde i ten druhý. číslovka 

Oba přijdou zítra. číslovka U potoka se ozvalo žbluňk. citoslovce 

Eva zítra nepřijde. podstatné jméno Kam Radek utekl? podstatné jméno 

Někdo vykřikl. zájmeno Ona nepřijde. zájmeno 
 

Najdi podmět vyjádřený a nevyjádřený. Nevyjádřený podmět napiš do hranaté závorky. 

 podmět (Po)  podmět (Po) 

Nezavolal. [on] Má si Petra tu knížku přečíst? Petra 

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

Neříkej mi celou pravdu. [ty] Pravda není jen slovo. Pravda 

Eliška a Vojta zvítězili. Eliška a 

Vojta 

Honza nechtěl jít do obchodu. Honza 

Na cestu mu svítil měsíc. měsíc Ředitel školy zrušil vyučování. Ředitel 

Oba brzy odešli. oba Jitka ráda sbírá houby. Jitka 

Já to nevím přesně. já Český jazyk je můj oblíbený předmět. jazyk 

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


2. ŘEŠENÍ CVIČENÍ NA 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 běhala po dvoře. střední rod kuřata běhala 

Dívky zpívaly písně. ženský rod ženy zpívaly 

Hry byly hrány. ženský rod ženy byly hrány 

Hodiny odbily půlnoc. žensky rod ženy odbily 

Vrcholky hor se zazelenaly. mužský neživotný rod hrady zazelenaly se 

Děti se zúčastnily oslavy. střední rod (j. č.), 

ženský rod (mn.č.) 

kuře zúčastnily se 

Turisté navštívili Karlštejn. mužský životný rod předsedové navštívili 

Růže rozkvetly už v květnu. ženský rod růže rozkvetly 

Chlapci přišli do školy včas. mužský životný rod muži přišli 

 

3. ŘEŠENÍ CVIČENÍ NA 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 je mocná čarodějka. Poctivého nepálí. 

Dvakrát měř, jednou řež. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

Kam čert nemůže, tam nastrčí ženskou. Bez peněz do hospody nelez. 

Cesta k úspěchu je trnitá. Dobré slovo i železná vrata otvírá. 

Ranní ptáče dál doskáče. Bez práce nejsou koláče. 

Milosrdná lež je lepší než krutá pravda. Hlad má velké oči. 

Čas je nejlepší lék. Hněv je špatný rádce. 

Chytrému napověz, hloupého trkni. Jedna vlaštovka jaro nedělá. 

 

4. SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM 

Zeleně podbarvenou tabulku pod nadpisem na s. 73 přepiš do mluvnického sešitu. 

Pokud máš možnost vytvořit kopii této tabulky, nalep si ji taktéž do mluvnického 

sešitu. Jedná se o poslední úkol do mluvnice, tak si jej vychutnej.       

 

5. PROCVIČOVÁNÍ SHODY PŘÍSUDKU S PODMĚTEM: 

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/shoda-prisudku-s-

podmetem/obt/6-trida-zs/  

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/shoda-prisudku-s-podmetem/obt/6-trida-zs/
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/shoda-prisudku-s-podmetem/obt/6-trida-zs/


SLOH 
 

1. REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ TEXTY 

ŘEŠENÍ 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 zaujmout na první pohled. Musí v ní být něco 

okouzlujícího, co člověka přiměje k tomu, aby výrobek koupil bez pocitu, že 

mu jej někdo vnucuje. K upoutání pozornosti slouží například reklamní 

slogany – kratičké texty, stručné, vtipné, někdy i rýmované průpovídky. 

Velice dobře působí různé barevné kombinace spojené s písmem a 

fotografiemi. Oblíbené jsou reklamy s malými dětmi nebo roztomilými 

zvířátky. Dobrou reklamu si zákazník vybaví i po několika letech. 

 

2. DOBROVOLNÝ ÚKOL 

Vymysli reklamní slogan (krátký stručný text), který by se hodil k eskalátoru 

(pohyblivým schodům), a pošli mi ho na adresu: janikova@9zszlin.cz.  

 

      https://pxhere.com/id/photo/1269433 

LITERATURA 

1. ŘEŠENÍ ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Jack London: Nezkrotitelný (úryvek z knihy Bílý tesák) 

„Vetřelci“ v podobě rýmované říkanky: Při čtení už nejsem nula, v hledání slov jsem šikula. 

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: vztekle naježen vrčel 

mailto:janikova@9zszlin.cz


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: 

…než ho dostal do spárů… 

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. 

postroj = výstroj tažných zvířat 

psovod = ten, kdo vodí a opatruje psy 

tažný pes = pes určený k tahání vozu nebo saní 

 

2. Čítanka pro 6. ročník, s. 186-188: Přečti si stejnojmenný úryvek z knihy Prázdniny 

s pradědečkem od Svatopluka Hrnčíře, který pojednává o stanování v létě, oblíbené 

letní činnosti. 
 

3. Čítanka pro 6. ročník, s. 189: Zamysli se nad tím, proč spisovatel Miloš Kratochvíl 

pojmenoval báseň, vztahující se k vysvědčení, názvem Vyšší ceny. 

 

Ať se Vám daří a úsměv na tváři stále září nejenom v nastávajících červnových dnech, 

ale i o letních prázdninách! 😊 

  

Mgr. Marie Janíková 


