
ČJ (14. 4. – 17. 4. 2020), 6. tř. 

Děkuji všem žákům a rodičům za spolupráci a za odeslané práce.  

Veškerou komunikaci směřujte prosím na stelclova@zsnovyhrozenkov.cz  

Slovník spisovné češtiny, pravopis, vysvětlení jevů naleznete na https://prirucka.ujc.cas.cz/ 

 

ŘEŠENÍ Z 30.3. 

1. Čítanka s. 157: Lední hokej:  

a) vypracuj jednoduchou heslovitou osnovu 

1. Počátky hokeje 

2. Popis 

3. Pravidla 

4. Mistrovství světa 

b) každý bod osnovy převeď do jedné nebo dvou vět, vytvoříš výklad 

Základy hokeje vymysleli indiáni, Kanaďané je upravili, a tak vznikl hokej. Hokej se hraje 

s holemi, pukem a hráči se pohybují na bruslích. Hraje se na tři třetiny po dvaceti minutách, 

dělí je desetiminutová přestávka. Každý rok se pořádá mistrovství světa v tomto sportu. 

(Toto řešení vypracoval T. Lušovský, správných variant je samozřejmě více) 

 

3. U následujících vět podtrhni podmět (urči, kterým slovním druhem je vyjádřený), tučně 

napiš přísudek (urči jeho druh). 

Stromy a keře (1.) se ohýbaly (sl.) ve větru. 

Navštívil (sl.) nás jeho kamarád (1.). 

Na louce za vesnicí kvetly (sl.) kopretiny a pampelišky (1). 

Můj bratr (1.) se stal studentem (jm. sp.) gymnázia. 

Dokončili jste (sl.) práci včas? (nevyjádřený podmět: vy) 

Zítra budeme psát (sl.; budeme je zde pomocné sloveso pro budoucí čas; psát je sloveso, 

nemůže to být jmenná část) test z dějepisu. (nevyjádřený podmět my) 

Přejídat se (5.) není zdravé (jm. sp.). 

V kolik hodin musíš jít (sl.) spát? (nevyjádřený podmět: ty) 

Nikdo (3.) s námi nepůjde! (sl.) 

Zpívání (1.) mě vždycky bavilo. (sl.) 
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Opakujeme: 

Zvuková stránka jazyka (autorka mluví k deváťákům, ale pro ně je to opakování, probírá se 

v 6. tř.): https://www.youtube.com/watch?v=sgz6lFXBCVo 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/19220 

 

Jazykolamy: https://www.youtube.com/watch?v=olL-uToqtLk 

 

NOVÉ ÚKOLY 

MLUVNICE 
Zápis do sešitu: 

Zvuková stránka slova (přečíst v učebnici s. 98 - 101) 

Slovní přízvuk v češtině se projevuje zesílením první slabiky, nazývá se hlavní přízvuk (kniha, 

počítač).  

Ve spojení s předložkou se hlavní přízvuk přesunuje na předložku (ve škole, na stole). 

Zvuková stránka věty 

1. Větná melodie – závisí na druhu věty (oznamovací, tázací, rozkazovací, zvolací). 

2. Důraz – zesílíme hlavní přízvuk některého slova, důraz může změnit smysl věty. 

3. Tempo a pauzy – správné používání je důležité pro srozumitelnost projevu. 

4. Citové zabarvení – svědčí o tom, jak prožíváme, nebo hodnotíme to, co říkáme. 

Prezentace (zvuková stránka věty): 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/11521 

 

Útvary českého jazyka  přečíst v učebnici s. 102 – 104) 

Příslušníci českého národa se dorozumívají českým jazykem, je to náš národní jazyk. Dělí se: 

Spisovná čeština – slouží k dorozumívání na celém území České republiky, používá se 

v projevech mluvených i psaných, ve sdělovacích prostředcích, ve školách, na úřadech… 

Nespisovná čeština – se dělí podle území, nebo podle společenského prostředí. 

1. Obecná čeština – používá se v Čechách (vokno) 

2. Nářečí - většinou na Moravě (hanácké, lašské, moravskoslovenská – zde patří i 

valašské) 

3. Slang – je mluva určité zájmové skupiny lidí, nebo mluva užívaná v pracovním 

prostředí (studenti, železničáři) 

4. Argot – slouží k utajení obsahu sdělení (vězeňská mluva) 

https://www.youtube.com/watch?v=sgz6lFXBCVo
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/19220
https://www.youtube.com/watch?v=olL-uToqtLk
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/11521


Ústně: 

U 103/1 (Chodsko, obecná čeština, Slovácko, Haná, Podkrkonoší) 

U 104/3, 4 

Prezentace (útvary českého jazyka): 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/101394 

 

Pravopis 

U s. 61/10a – napiš správně do sešitu, ofoť a pošli do konce týdne na můj mail. 

 

LITERATURA 
Přečíst v čítance s. 148 - 151 

Zápis do sešitu: 

Biografická literatura 

Biografie je záznam o životě skutečného člověka. Pokud autor píše o sobě, jedná se o 

autobiografii. 

Josef Lada: Podzim (ukázka z knihy Kronika mého života). Napiš do sešitu 5 vět o tom, co děti 

na podzim dělaly. 

Alena Ladová: Můj táta (ukázka z knihy Můj táta Josef Lada) 

Dokument o J. Ladovi: https://www.youtube.com/watch?v=8t-LPiYO5B0 
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