
ČESKÝ JAZYK – 6.B SLOH:

Procvičování probrané látky: popis postavy, místnosti, budovy, krajiny, pracovního postupu
(Pokud si nebudete vědět rady, pomůže vám uč. str. 118-126)

písemná práce (min. jedna stránka formátu A5)

a) popis postavy
Vyberte si libovolnou známou osobnost, např. herce, sportovce, zpěváka, a vytvořte
její popis.
nebo
Popište sami sebe.

b) popis krajiny
Najděte si obrázek krajiny (učebnice, internet, kniha, pohlednice…) a utvořte jeho
popis.

c) popis místnosti
Popište, jak by měl vypadat ideální dětský pokoj. Fantazii se meze nekladou. 
Nezapomeňte na domácí úkol – popis pracovního postupu (Netýká se těch, kteří již 
úkol odevzdali.)

Hotové práce (naskenované, vyfocené nebo v elektronické podobě) zasílejte na email: 
melingerova.m@seznam.cz . (Termín odevzdání do 31. března.)

LITERATURA:

uč. str. 120-121: Ježci a mořští vlci - přečtěte si text a odpovězte na otázky pod textem

uč. str. 124-125: Mauglí a jeho bratři - přečtěte si text a odpovězte na otázky 1-5 (s otázkou 
č. 1 ti pomůže uč. str. 51)

Z kapitoly Putování za mrazem v zádech (str. 127-146) si vyber 2-3 ukázky. Napište autora, 
z jaké knihy ukázka pochází, stručně děj, co vás překvapilo, zaujalo,…(jako ve čtenářské 
dílně).

MLUVNICE:

Větné členy

1) základní skladební dvojice: tabulky str. 68-69 (můžete využit také Poučky a 
přehled učiva v pracovním sešitě)

doporučená cvičení v učebnici: str. 68/2,69/3,4 (ústně)
písemně: str. 70/3
pracovní sešit: str. 29/1,2,4, 30/6,8,9
2) přívlastek: tabulka str. 71
písemně: str. 71/2



doporučená cvičení v učebnici: str. 72/3,4 (ústně)
pracovní sešit: str. 31/1,2,3
3) předmět: tabulky str. 72-73
písemně: str. 73/2
doporučené cvičení v učebnici: str. 74/3,5 (ústně)
pracovní sešit: 31/4, 32/5
4) příslovečné určení: tabulka str. 74-75
doporučená cvičení v učebnici: str. 75/1,2,3 (ústně)
písemně: str. 76/6
pracovní sešit: str. 33/9,10

Učivo můžete procvičovat také online. Doporučené webové stránky: www.umimecesky.cz, 
www.pravopisne.cz, www.mojecestina.cz, www.onlinecviceni.cz  , www.skolasnadhledem.cz .

Písemná cvičení zasílejte průběžně na email: melingerova.m@seznam.cz. Pro lepší 
přehlednost napište do předmětu vaše příjmení. 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, neváhejte a napište. Společně na to určitě přijdeme. 
Rozvržení učiva nechám na vás. Nestresujte se tím, pokud nezvládnete všechno. Cílem je, 
abyste učivo opravdu pochopili. 

Učebnice jsou volně dostupné na adrese: www.fraus.cz/cs/ucenidoma#zak, pracovní sešit 
mohu po domluvě naskenovat. 


