
Český jazyk 6.A, 6.C 

4.5. - 8.5. 

Připomínám mail pro odevzdávání a kontrolu úkolů: cestinanadalku.zsch@gmail.com a 

také stránku na procvičování pravopisu www.pravopisne.cz  

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, problém, nebudete něco stíhat, něčemu nebudete 

rozumět, něco vám nepůjde otevřít, nebudete mít možnost pracovní list zaslat atd., ozvěte 

se. Každý žák má přidělený mail, každá třída má vytvořenou skupinu, můžeme komunikovat 

přes Teams.  

Starší pracovní listy dostupné na: 

https://drive.google.com/drive/folders/1kF91KjeU1Rk9pN_dHtTy-Y18btq-kBj4?usp=sharing 

 

Mluvnice 

Opakování slovních druhů formou video hovoru: 

6.A – středa 10:00 

6.C – čtvrtek 10:00 

 

Další termíny domluvíme.  
 

Pracovní sešit strana 21-22 

 

Pracovní list na opakování slovních druhů můžeme probrat společně, kdo se nebude online 

výuky účastnit, zašle ho vyplněný na mail. Je trochu delší, určitě to do týdne stihnete, ale 

kdyby ne, nedávám tentokrát žádné pevné datum. 

https://drive.google.com/file/d/1bZOhCudH5tQRg_-Op32FIpHOjTDTxaNb/view?usp=sharing 

 

 

Zde jsou všechna témata, která jsme probírali, nebo jste se s nimi měli seznámit samostatně, 

vše postupně zopakujeme. 

1. Podstatná jména – mluvnické kategorie, podstatná jména konkrétní, abstraktní, 

hromadná, pomnožná, látková, koncovky podstatných jmen 

2. Přídavná jména – mluvnické kategorie, přídavná jména přivlastňovací – koncovky -

ovi/-ovy, stupňování přídavných jmen, množné číslo u přídavných jmen (pařížský – 

pařížští) 

3. Zájmena – druhy zájmen, skloňování zájmen já, ona, náš, váš 

4. Číslovky – druhy číslovek, tečka za řadovými číslovkami, skloňování číslovek, 

především číslovky dva, oba, tři, čtyři 

5. Slovesa – mluvnické kategorie, podmiňovací způsob, slovesné tvary jednoduché a 

složené 

6. Neohebné slovní druhy – budeme se jim věnovat podrobněji příští rok, pro tuto chvíli 

stačí, abyste je uměli poznat ve větě 
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V tomto školním roce už neplánuji zařazovat velké množství nové látky, čeká nás už jen 

podmět, přísudek a souvětí. Raději bych se zaměřila na opakování formou online výuky.  

 

Informace ke čtenářským deníkům: 

Odevzdání necháme na začátek září, bude to jednodušší pro všechny. Zadání máte ze začátku 

školního roku. Pro toto pololetí jsou to dvě knihy, které si vyberete a zpracujete. 

 

 

Sloh 

Zadání z 20.4. 

Ve slohu se tentokrát podíváme na téma: Můj ideální svět 

Slohová práce bude popisovat váš ideální svět. Může to být pouze úprava reality, nebo si 

můžete svět zcela vymyslet a vůbec reálný být nemusí. Zkuste popsat, co by ve vašem světě 

určitě nemělo chybět, jak by měl vypadat a jaká by tam platila pravidla. Fantazii se meze 

nekladou, takže pokud budete chtít, aby z nebe padaly lentilky, klidně to tak může být. Kdo 

bude chtít, může nakreslit i obrázek.        

Práci můžete opět psát na počítači nebo v ruce, rozsah je na vás, ale zkuste alespoň jednu 

stránku v malém sešitě A5.  

Termín odevzdání: 20.5.2020 

 

Pozn.: Pokud jsem vám ještě neodpověděla na mail z předchozího týdne, nezoufejte, určitě 

dostanete brzy odpověď, maily mi chodí, žádný se ještě neztratil, nemusíte se bát, jen jich 

v některých týdnech chodí více.        

 


