
Český jazyk 6.A – od 23.-27.3. 

 

Pondělí 

Mluvnice 

- přeskočíme kapitolu Skladba, je obtížná a sami byste ji těžko zvládali 
- začneme kapitolu Zvuková stránka jazyka 
- řešení ze s. 70/1,5 na webu 

Opakování o hláskách 

s. 93 – přečtěte si tabulku a zapište do sešitu 

s. 93/ 1a,b 

s.93/2a 

s.93/3a,b 

s.94/5 – opište 5 vět do sešitu mluvnice a podtrhněte tvrdé souhlásky zeleně a měkké 
souhlásky žlutě. 

Pokud si nemůžete vzpomenout, co to jsou samohlásky, souhlásky atd., využijte následující 
odkaz: https://www.pravopisne.cz/2012/01/pravidla-samohlasky-a-souhlasky/ 

 

Středa 

Literatura 

Čítanka s. 90 – 95 – Zane Grey – Prázdniny v pralese, přečtěte si ukázku a odpovězte na 
úkoly s. 95, pište do sešitu literatury 

 

- na následujícím odkazu, najdete seznam filmů s dobrodružnou tématikou, některé jistě 
najdete online na internetu ke zhlédnutí. Když budete mít čas a chuť, podívejte se na 
nějaký: https://www.csfd.cz/zebricky/specificky-
vyber/?type=0&origin=&genre=11&year_from=&year_to=&actor=&director=&ok=Zo
brazit&_form_=charts&show=complete 

 

Čtvrtek 

Mluvnice 

s. 94 Spisovná a nespisovná výslovnost 

Nápravou vad řeči a výslovnosti se zabývá Logopedie. Lidská řeč je složitá činnost, a proto 
dochází snadno k jejím poruchám. 
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a) výslovnost hlásek 

- přečtěte si tabulku a zapište do sešitu jen to, co si myslíte, že je důležité 

Úkoly: 

- s. 94/1a, b 

- s. 95/ 2 

 

Pokud jste zjistili, že máte problém s výslovností nějaké hlásky, můžete si do mobilu 
stáhnout aplikaci, ve které jsou některá cvičení zdarma a procvičovat např. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.logopedie.cz1&hl=c
s , 

Nebo se podívejte na videa na youtube.com: 
https://www.youtube.com/results?search_query=logopedie, zde si najděte hlásku, 
která vám nejde, a procvičujte. 

 

Pátek 

Sloh 

Popis pracovního postupu 

- mezi popis pracovního postupu řadíme také návod k nějaké hře 
- Úkol:  

Vyberte si nějakou vaši oblíbenou hru a napište do sešitu návod, jak ji hrát. 
- návod můžete doplnit i obrázkem, můžete ho tvořit i přes dvě stránky. Vytvořte ho tak, 

aby si hru mohl zahrát i někdo, kdo ji opravdu nezná. 
- jako inspiraci můžete použít návod z vaší hry, pokud ho máte. 

Příklad: 

https://www.zbozi.cz/vyrobek/dino-z-pohadky-do-pohadky/manual-navod/pravidla-hry/ 
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