
ČESKÝ JAZYK 

6.B 

Červen – první týden 

 

• M L U V N I C E 

V mluvnici zůstaneme u učiva o stavbě větné, zopakujete si větné členy, vypracujete několik dalších 

opakovacích cvičení.  

• Nejprve si v pracovním sešitě na straně 56 prohlédněte cvičení č. 1, které je takovým zeleným 

diagramem, do něhož patří umístit jednotlivé větné členy z tam vytištěné věty o škole. 

Udělejte jen část 56/1 a. 

• Potom nalistujte v PS stranu 58, kde vyplňte pravopisné cvičení 1 a/ a vypište i část b. 

• Nejtěžší ze všech cvičení v PS bude 59/2a. Zkuste pyramidu dokončit. 

Vypracovaná cvičení prosím vyfoťte, pošlete do mailu. 

 

Další práce do mluvnice je z klasické učebnice, podívejte se na stranu 79, kde je kapitola s názvem 

VĚTA JEDNODUCHÁ. Přečtěte si informace v rámečcích, o větě holé a rozvité, také na straně 80 

rámeček o podmětové a přísudkové části dobře pročtěte.  

• Do sešitu vypracujte cvičení č.2  ze str. 79. (např. Děti si hrají.→Malé děti si vesele hrají na 

pískovišti.) 

• K prohlédnutí a ujasnění učiva o větných členech přispěje nejvíce strana 81, kde je na 

grafickém znázornění věty jednoduché krásně vidět, jaké vztahy jednotlivá slova ve větě mají.  

• Do sešitu si ze str. 81 zapište tyto 2 věty a nakreslete jejich grafy:  

Bílý čáp letí vysoko a poslední větu: Mladému Petrovi se líbily muchomůrky s červenými čepičkami. 

Také mluvnický sešit mi prosím vyfoťte. 

 

• L I T E R A T U R A 

 Tento týden máte zadáno více práce do mluvnice, taky hned 1. června slavíte Den dětí, proto na 

první červnový týden literární úkoly nezadávám, je to jako dáreček ke Dnu dětí….☺ 

 

• S L O H  

Přece jen, kdybyste chtěli zaměstnat hlavu ještě jiným jazykovým – už ne mluvnickým úkolem, 

zadávám dobrovolný úkol slohový. Bude v podobném duchu jako ten, kde jste mohli napsat o tom 

„nej“ školním výletě pro svoji třídu, tentokrát bude téma: „Ten nejlepší Den dětí“. Chcete – li, 

napište, jak byste chtěli oslavit svátek dětí, kde, proč a vůbec, jestli ještě jako děti něco slavit chcete, 

nebo už ne. Co by se letos muselo stát, aby se dalo říct, že to byl super Den dětí….Co byste si nejvíc 

přáli, užili…☺ 

 

ZDAR A SÍLU DO DALŠÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE! 

 

 


