
6. A –Český jazyk  4  od  4.5. do 24.5.2020
Milí žáci !
Máme za sebou určování základní skladební dvojice a rozvíjejících větných členů včetně grafického
znázornění věty. Tentokrát budeme jen procvičovat a upevňovat to, co jste se naučili.
V učebnici na straně 82 si prostudujte tabulku, z níž se dozvíte, že samostatným větným členem
nejsou předložky a zvratná slovesa a co určujeme za jeden větný člen.
Začneme opakováním pravopisu str 82/cv. 1  a  na str. 85/ cv. 5, věty  z cvičení 5 znázorněte graficky
s určením větných členů.
Pokračujte Pracovním listem v příloze – zaslat do 24. 5.2020.

Sloh
Napište mi stručný popis pracovního postupu výroby jednoduché roušky.
Držte se osnovy : 1. Vhodný materiál na její výrobu

                                  2.  Rozměry látky a potřeby k výrobě
                                  3.  Výběr střihu
                                  4.  Jednoduchý postup ( nakreslení,vystřižení,skládání, šití)
                                  5.  Způsob upevnění k obličeji
Kdo mi pošle i foto vlastnoručně vyrobené roušky, má jedničku jistou.

Literatura

Čtěte, čtěte a  čtěte, co vás baví a hlavně mi o tom napište ! 

Učebnice jsou volně dostupné na adrese: www.fraus.cz/cs/ucenidoma#zak
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1. V následujících větách změň  přísudky slovesné na jmenné se  sponou a naopak :
Moje teta pracuje v lékárně.  ……………………………………………………………………………………………………..
Můj bratr už je dospělý.  ……………………………………………………………………………………………………………..
Loni jsem onemocněl na celý měsíc.  …………………………………………………………………………………………..
Stromy v zahradě jsou rozkvetlé.   ……………………………………………………………………………………………….

2. Slovesa/přísudky v závorce převeď do správného tvaru :
Naše třída na výlet (JET)……………………….do  Krumlova. Petr a já (DOUFAT)…………………………, že (ZBÝT)
……………………. čas i na rozhlednu, která (NACHÁZET SE)………………………………… blízko na Kleti. Petr to (CHTÍT 
NAVRHNOUT) …………………………………………………paní učitelce. To (BÝT ZVĚDAVÝ), co na to (ŘÍCT)…………………  
.
3.  Vyhledej a podtrhni předměty :
Maminka včera koupila  jahody.  Ten dárek dám babičce.  Hlasatelka oznámila změnu ve vysílání. Táta
mi poslal  SMS  zprávu . Medvěd  ukradl včelám  med. Umývejte si ruce pravidelně dezinfekcí.

4.  Doplňte předmět vyjádřený infinitivem :
Naučil jsem se …………………………….. . Snažil se ……………………………………byt. Běž si ……………………. ruce.

5.  Podtrhni ve větě přívlastky shodné a neshodné a urči jejich druh :
Velkou         událostí         dnešního        dne        bude        rozdávání         diplomů         vítězům.

6.  Podstatná  jména doplň přívlastky, použijte různé slovní druhy :
        PKs                                                                                          PKn
…………………………………………………  cesta   ……………………………………………………
…………………………………………………  příběh   ……………………………………………………
…………………………………………………  návštěva ………………………………………………….
…………………………………………………  umění     ………………………………………………….

7.  Podtrhni  ve větách podměty a urči slovním druhem jsou vyjádřeny :
Čekat není nutné. ……………………………….  Sytý hladovému  nevěří. …………………………………………………..
Do stromu udeřil blesk . …………………………………………… .  Všichni se o tom nevěří. ……………………………………
Každý třetí vystoupí z řady. …………………………….. . Ze tmy se ozvalo tiché mňau …………………………………. .

8. Podtrhni a urči  druhy  příslovečných určení :
Děti učily psát úhledně. …………  Rádi se koupeme v rybníku. …………. Zuby čistíme ráno a večer………………..
K nemocným se chováme ohleduplně. ………….. Před domem zastavilo auto…………. Čti nahlas. ……………….
Brzy přijde léto. ………….  Babička  pojede do lázní . …………… Jdeme s Janou domů. ………………………

9. Podtrhni slova , která nejsou samostatným větným členem :
Kéž  bych se mohla podívat do  Afriky ! Procestoval svět křížem krážem, ale svou zem neznal.




