
ČJ (8. 6. – 12. 6. 2020), 6. tř. 

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

Veškerou komunikaci směřujte prosím na stelclova@zsnovyhrozenkov.cz  

V tomto týdnu (nejpozději ve čtvrtek 11. 6., protože v pátek se uzavírají známky) odevzdejte 

čtenářské deníky na připravené místo do vestibulu školy. Za tento školní rok musí být 

zapsáno 5 knih. Struktura zápisu je uvedena v první hodině v literatuře.  

Vezměte si domů zpět pracovní sešit, od úterního rána (9. 6.) budou nachystané v krabici. 

V online hodině budeme kontrolovat jazykový rozbor v U 88/5 a práci s textem v U 97/9. Je 

nutné, abyste tyto úkoly již měli vypracované. 

ŘEŠENÍ (z minulého týdne): 

 U s. 82/1  Grafy naleznete v souborech Team JČ 6. 

 U s. 82/2  Možné řešení: Bratrův kamarád přišel odpoledne. Malé děti běhaly na 

školním hřišti. Podobala se milé a laskavé babičce. 

 PS s. 41/1  Možné řešení: Mlsná černá kočka mňoukala. Babiččina mlsná černá kočka 

mňoukala. Babiččina mlsná černá kočka hlasitě mňoukala. Babiččina mlsná černá 

kočka mňoukala venku. Babiččina mlsná černá kočka hlasitě mňoukala venku.  

 U s. 85/5  Rodiče pochválili obě své děti. Bílí motýli létali z květu na květ. V televizi 

hlásili na zítra pěkné počasí. Otepi (vzor kosti) slámy ležely na voze. Chlapci a dívky 

hráli společně volejbal. Šperky s krásnými drahokamy se třpytily pod skly. Děti rády 

běhaly bosy. Na náměstí byly davy lidí. Všichni lidé zpívali.  

 

NOVÉ ÚKOLY 

MLUVNICE 
Zápis do sešitu: 

 

Jazykový rozbor 

U 88/5 (a-h) Opiš souvětí do sešitu a vypracuj úkoly. 

 a) 2 věty (dva přísudky); graf souvětí: 1H, které 2V. 

 

Práce s textem 

U 97/9 (a-f) Opiš tři řádky do sešitu a vypracuj úkoly. 

 a) 1H, co 2V. 
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LITERATURA 

Zápis do sešitu: 

Příběhy o zvířatech 

Eric Knight: Lassie se vrací (ukázka Konečně znovu na svobodě) 

Rudyard Kipling: Knihy džunglí (ukázka Rikki-tikki-tavi) 

Přečti si dva texty z učebnice na stranách 193 – 200. Pokus se o krátké srovnání (5-7 vět) 

obou příběhů, např. napiš, který příběh se Ti víc líbil a proč, zda tě některý zaujal tak, že by sis 

přečetl knihu. 

 

Lassie se vrací: pozvánka do kina: https://www.youtube.com/watch?v=bEXKhVLCbHQ  

https://www.youtube.com/watch?v=M9bnYD-MAx4 

 

Knihy džunglí: pozvánka na výstavu do Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ggz-8bk5tLE 
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