
ČJ (1. 6. – 5. 6. 2020), 6. tř. 

Děkuji všem žákům a rodičům za spolupráci a za odevzdané sešity literatury.  

Veškerou komunikaci směřujte prosím na stelclova@zsnovyhrozenkov.cz  

V tomto týdnu (nejpozději ve čtvrtek 4. 6.) odevzdejte pracovní sešit na připravené místo do 

vestibulu školy. Vezměte si domů zpět sešit do literatury, od úterního rána (2. 6.) budou 

nachystané v krabici ČJ 6. tř. 

Můžete nosit čtenářské deníky. Za tento školní rok musí být zapsáno 5 knih. Struktura zápisu 

je uvedena v první hodině v literatuře. Poslední den odevzdání bude v pondělí 15. 6. 

V online hodině budeme procvičovat větné členy. 

ŘEŠENÍ (z minulého týdne): 

Po          Pks    Po      Př sl.       Pks       PUM 

Jakub a jeho dcera bydleli v malé chaloupce. 

Po            Př sl.    PUZ         PUM    Pkn 

Chalupa stála osaměle na konci vesnice. 

Pks             Po            PUČ            Př sl.         PKS                Pt  

Jakubova dcera se odmalička starala o zeleninovou zahrádku. 

           PUM             Pt      PUČ  Př sl.  Po 

Před chaloupkou jim v létě kvetly růže. 

Po      Př sl.          Pks    Pt      Pt     Pt 

Bára pomáhala svému otci pást krávy. 

 

OPAKOVÁNÍ 

Opakujte větné členy podle výukových videí z předcházejících týdnů. Na online hodině bylo 

vidět, že s tím mnozí bojují. 

NOVÉ ÚKOLY 

MLUVNICE 
Zápis do sešitu: 

Grafické znázornění věty jednoduché 

Přečti si v U s. 81 a do sešitu si zapiš 3 věty (Bílý čáp letí vysoko. Tomáš hraje fotbal i hokej. 

Malému Petrovi se líbily muchomůrky s červenými čepičkami.) a zakresli grafy. Přesně 

dodržuj umístění jednotlivých větných členů. 

mailto:stelclova@zsnovyhrozenkov.cz


U s. 82/1 Vypiš do sešitu prvních pět vět a nakresli grafy. 

U s. 82/2 

PS s. 41/1 

 

Věta jednoduchá a souvětí (U s. 84) 

Věta jednoduchá vyjadřuje jednu myšlenku. Obsahuje jeden přísudek. Např.: Kniha leží na 

stole. 

Souvětí vzniká spojením dvou nebo více vět jednoduchých. Podle počtu přísudků určujeme 

počet vět v souvětí. Např.: Na stole leží kniha, kterou právě čtu. 

 

Pravopisné cvičení 

U s. 85/5 Napiš do sešitu a podtrhni základní skladební dvojici (podmět a přísudek). 

 

LITERATURA 

Zápis do sešitu: 

Hádanky  

Přečti si hádanky v čítance na s. 167 – 171 a tři si zapiš do sešitu literatury. 


