
ČJ (23. 3. – 27. 3. 2020), 6. tř. 

Mluvnice – shoda podmětu s přísudku - opakování 

Pracovní sešit: s. 49/1, 3 a, b (podtrhnout základní skladební dvojice) 

Mluvnice - hláskosloví 

Zápis do sešitu: 

Hlásku vyslovujeme. Písmeno píšeme. 

Hlásky: 

1. samohlásky: krátké, dlouhé (a/á, e/é, i/í, o/ó, u/ú/ů) 

2. souhlásky: tvrdé (h, ch, k, r, d, t, n) 

 Měkké (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň) 

 Obojetné (b, f, l, m, p, s, v, z) 

3. dvojhlásky: ou (mouka, rukou…) 

 Pozor: Na švu slova je spojení „ou“ dvojslabičné, jedná se o spojení dvou hlásek (doučit). 

 V nečeských slovech a v citoslovcích najdeme ještě dvojhlásky au, eu (auto, euro, au!) 

Učebnice: s. 93/2 a, b – vyber si dvě dvojice a napiš 4 krátké věty do sešitu (slovo musí zůstat ve 

stejném tvaru) 

 s. 93/3, 4 – ústně 

 s. 94/5 – písemně podle zadání 

 s. 94/6 – dobrovolný úkol – pokud něco podobného vymyslíš, určitě dostaneš jedničku 

Sloh 

Výtah (přečíst U s. 127 – 128) 

Zápis do sešitu (mluvnice z druhé strany) 

Výtah zaznamenává hlavní myšlenky odborného článku formou souvislého textu. Má přehlednou a 

jednoduchou větnou stavbu, je věcný a stručný. Někdy vypisujeme doslovné znění, tzv. citát, který 

píšeme do uvozovek). 

Uvádíme zdroj, ze kterého jsme čerpali (autor, kniha, článek, internetové stránky…) 

U s. 128/1 – b, c, e - písemně 

 

Literatura – příběhy s dětským hrdinou 

1. Lev Nikolajevič Tolstoj - Skok (čítanka s. 140 - 141) 

Přečti a zapiš do sešitu literatury autora, název ukázky a písemně odpověz na otázku: Proč otec 

zavolal na syna: „Skoč do vody, nebo tě zastřelím!“ 



2. Vitalij Bianki (čítanka s. 142 - 144) 

Přečti a zapiš do sešitu literatury autora, název ukázky a charakterizuj Jegorku a hajného (ke každému 

napiš 3 věty). 

Každý den nahlas 15 minut číst, z přečtených knih dělat zápisy do čtenářských deníků! 

 

Některé zadané úkoly budou hodnoceny známkou. 

Domácí studium bude součástí klasifikace. 

Prosím rodiče, aby mně každý týden poslali e-mailem na adresu stelclova@zsnovyhrozenkov.cz  

kratičkou informaci o průběhu domácího studia. 
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