
ČESKÝ JAZYK – 6.B

SLOH:

Výtah a výpisky (UČ. str. 127-129)

1) přečíst si tabulky 
2) zapsat si nejdůležitější informace do sešitu (nemusíte posílat)

Vypravování – DĚJOVÁ POSLOUPNOST PŘI VYPRAVOVÁNÍ (UČ. str.  130)

1) přečíst si tabulku 

130/1, 131/2 - ústně

LITERATURA:

UČ. str. 163- Strýc František milencem vědy (Putování za vědou a technikou)

1. přečíst informace o autorovi (Zdeněk Jirotka)
2. přečíst text ukázky
3. odpovědět na otázky pod textem (stačí ústně)

Můžete se také podívat na film Saturnin https://www.youtube.com/watch?v=1ico7MBFGhA

(Další četba v této kapitole je dobrovolná)

UČ. str. 168- Výtvarka, kalhoty a Vánoce (Putování mezi dětstvím a dospělostí)

1. přečíst informace o autorovi (Irena Dousková)
2. přečíst text ukázky
3. odpovědět na otázky pod textem (stačí ústně)

MLUVNICE:

1. týden

Opakování větných členů

Do sešitu si napište vlastní výpisky (UČ. str. 129) ke všem větným členům. (podmět, 
přísudek-viz níže, přívlastek, příslovečné určení, předmět)

Pracovat můžete s učebnicí, pracovním sešitem, internetem…

Výpisky budou obsahovat: nadpis, co daný člen vyjadřuje, jak se na něj ptáme, jaké druhy 
známe, jak ho značíme… (nemusíte posílat)

2. týden

Souvětí



1) přečíst tabulku v učebnici na str. 84

písemně: 84/2, 85/5

(ostatní cvičení ústně)

PS: 38/1,2  39/4,5

2) přečíst tabulku v učebnici na str. 86

písemně: 86/2

(ostatní cvičení ústně)

PS: 39/6  41/12

3. týden
1) přečíst tabulku v učebnici na str. 87

písemně: 87/2 (věty nemusíte opisovat, očíslujte si je a zkuste utvořit graf, kde vyznačíte 
větu hlavní/ vedlejší)

88/4- ústně

Přísudek

- spolu s podmětem tvoří základní skladební dvojici
- vyjadřuje: co se povídá o podmětu, co nositel nebo původce děje dělá, co se s ním 

děje
- značíme ho vlnovkou a zkratkou Př

                    přísudek slovesný - základem může být:

         a) slovesný tvar jednoduchý: Maminka vaří.
         b) slovesný tvar složený: Maminka začala vařit.

přísudek jmenný se sponou – základem je spona a jmenná část

sponové slovesa- být, bývat, stát se, stávat se + jejich zápor

(sloveso BÝT může být také plnovýznamové, např. Strašidla
nejsou.(neexistují), Auto je v garáži.(stojí), Koncert je v pátek. (koná se)

a) spona + podstatné jméno: Tatínek je kovářem.
b) spona + přídavné jméno: Tatínek je silný.

Přísudek může být:



a) holý: Pes štěká.
b) rozvitý: Pes štěká nahlas.
c) několikanásobný: Pes štěká a hlídá.

Učivo můžete procvičovat také online. Doporučené webové stránky: www.umimecesky.cz, 
www.pravopisne.cz, www.mojecestina.cz, www.onlinecviceni.cz  , www.skolasnadhledem.cz .
Můžete využít také výuková videa na youtube.com.

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

Moc děkuji Vám všem, kteří jste se mi již ozvali, pracujete a posíláte práce ke kontrole. 
Doufám, že ostatní se polepší a dají o sobě vědět. 


