
ČJ (20. 4. – 24. 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 minulého týdne): 

U s. 61/10a 

Prvního českého tiskaře jménem neznáme. Spory jsou dodnes vedeny i kolem toho, která 

kniha na našem území byla jako první vytištěna. S jistotou víme alespoň to, že prvním 

místem, kde byl poprvé využit nový vynález, byla Plzeň. Na ověřených soupisech se vyskytuje 

39 prvotisků vzniklých v českých zemích. Z toho je pět knih latinských, ostatní jsou české. 

Opakujeme: 

Zvuková stránka věty (především v U s. 99): 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/11521 

Útvary českého jazyka (především v U s.102 - 103): 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/101394 

 

NOVÉ ÚKOLY 

MLUVNICE 
Zápis do sešitu: 

Jazykověda a její složky (přečíst v učebnici s. 105) 

Každý jazyk se řídí souborem určitých pravidel, které vykládá nauka o jazyce neboli 

jazykověda. 

Nakresli si do sešitu schéma ze s. 105 nahoře. 

Jazykovědné příručky: Slovník spisovné češtiny, Pravidla českého pravopisu, Stručná 

mluvnice česká. 

PS s. 53/1  

 

Práce s textem 

U s. 107/7 Piš do sešitu, stačí psát 1a, 2a… 14. opiš souvětí a nadepiš číslicí slovní druhy, 15. 

nedělej. 
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Pravopis 

Napiš si následující diktát, pak si vezmi červenou propisku a sám si ho oprav. Ofoť a pošli do 

konce týdne na můj mail. Nebudu hodnotit chyby, ale splněný úkol. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10266471884-diktat/21055211066/ 

 

LITERATURA 
 Do pátku vypracuj online kvíz na literární pojmy, odkaz je na webu školy. 

Přečíst v čítance s. 153 - 156 

Zápis do sešitu: 

Biografická literatura 

Antonín Zhoř: Máňa zachránila třídu (ukázka z životopisného vyprávění o polské vědkyni 

Marie Curie Sklodowské Tvrdohlavá Marie).  

Odpověz písemně celými větami na tyto otázky: 

1. Proč dívky musely ukrýt sešity s polskými dějepisnými poznámkami? 

2. Proč slečna Tupalská vyvolala Marii Sklodowskou? 

3. Proč s Máňa rozplakala? 

Byl jednou jeden vynálezce (Marie Curie Sklodowská): 
https://www.youtube.com/watch?v=d83nQdajUtw 

 

SLOH 
Zápis do sešitu: 

Vypravování 

Dějová posloupnost při vypravování (U s. 130 - 133) 

Děj vypravujeme tak, jak se skutečně stal. Vypravování probíhá v časové posloupnosti, 

vynecháváme nedůležité podrobnosti. 

Uspořádej věty tak, aby vzniklo souvislé vypravování. Vymysli vhodný nadpis. Věty si můžeš 
vytisknout, rozstříhat a nalepit ve správném pořadí. Pokud nemáš tiskárnu, piš je hned ve 
správném pořadí, není to příliš dlouhé. 

 Pes se obrátil a běžel proti směru, kterým jsme přicházeli. 

 Za chvíli zavolal Broka, uhodil několikrát na kapsu a rozhlížel se po zemi. 

 V tlamě přinesl strýčkův kapesník. 

 Při jedné cestě z lesa upustil strýček nepozorovaně na zem kapesník. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10266471884-diktat/21055211066/
https://www.youtube.com/watch?v=d83nQdajUtw


 Strýčkův pes je vycvičený a leccos dovede. 

 O prázdninách bývám u svého strýce, který je lesníkem. 

 Dával tím psovi na srozuměnou, že něco ztratil. 

 Za chvilku se vrátil. 

Ústně: U s. 130/1; 131/2; 133/a, b (c – dobrovolně, můžete poslat na můj email) 


