
Český jazyk 6B 30.3. - 3.4. 2020

řešení mluvnice z minulého týdne:

- stále platí, že kdybyste něčemu nerozuměli, můžete mě kontaktovat na i.kepesova@gmail.com 
nebo tel.čísle 724096139 (i whatsup)

- procvičovat pravidelně pravopis viz webové stránky z minula + dobré jsou materiály i na scio.cz 
nebo nns.cz – interaktivní učebnice, vyzkoušet zdarma (viz dějepis). I učebnice českého jazyka je 
tam interaktivně velmi hezky zpracovaná, učení o hláskách je tam hned v prvních kapitolách.



MLUVNICE 
- zápis do sešitu:(buď opsat nebo vystřihnout a nalepit), učebnice str. 94 - 97

Spisovná a nespisovná výslovnost 

Souhlásky znělé a neznělé 

znělé        neznělé
   b p
   v                               f
   d,ď t,ť
   z, ž s,š
   g k
   h            ch

pouze znělé: r, l, m, n, ň, j

Spodoba znělosti – při setkání 2 a více souhlásek se celá znělost přizpůsobí té poslední ve skupině

př.   píšeme vyslovujeme 
KRESBA        [krezba]

            s-neznělá,b-znělá                               výslovnost podle poslední souhlásky →znělá

ZPÍVAT     [spívat]
            z- znělá, p – neznělá    výslovnost podle poslední souhlásky → neznělá

Na konci slova se vyslovuje souhláska VŽDY nezněle př. Dub [dup], obuv[obuf] 

96/5 písemně do sešitu, 97/8 písemně do sešitu
doporučená videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=iCSo4UQ3m-M&list=FLGefuV5HJFswpF93L7KsVRg&index=2&t=52s – 
párové souhlásky B-P, D-T, Ď-Ť
https://www.youtube.com/watch?v=5v-1Llek71w  online diktát v- f (pro malé děti, ale důkaz, že už 
jste se to učili, jen naopak :)
https://www.youtube.com/watch?v=olL-uToqtLk  - pro zábavu si můžete výslovnost pocvičit na 
písničce od Romana Procházky: Strč prst skrz krk

SLOH – zezadu do sešitu mluvnice zápis buď vytisknout a nalepit nebo opsat:

Výtah  
- zaznamenává hlavní myšlenky formou souvislého textu (ve větách)
- nutné uvést zdroj (odkud jsme čerpali)
- čtenářský deník = výtah z knihy, kterou jsme přečetli

Výpisky
- nemusí být psány formou souvislého textu, přehledné a stručné
- usnadňují orientaci v odborné literatuře
- také uvádíme zdroj informací

str.128/2 – písemně do sešitu (synonyma = slova stejného významu, tj. napíšete vyznačené výrazy 
jinými slovy), zkusíte napsat výtah



LITERATURA
- podívejte se do složky 6A – je tam 6.A - Moderní literatura - 1. část, zajímavé knížky pro čtenáře.pdf  - 
teď si asi nic nevypůjčíte, ale může Vám to být inspirací pro Vaši budoucí četbu

zápis do sešitu literatury (opsat nebo vytisknout a nalepit)

SVĚT LIDÍ A SVĚT ZVÍŘAT

bajka = zvířata či věci se zde chovají jako lidé
alegorie (jinotaj) – věci nepojmenováváme přímo, ale v náznacích 
Ezop – ve starověkém Řecku, jako první psal bajky

- přečtete si str. 110 – 112, vyberete si 1 bajku od Věry Hrdličkové a 1 bajku od Miloše Macourka a 
uděláte stručný zápis do sešitu (můžete i obrázek)

další tipy na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=TNJa7F-98uo Ezopovy bajky - Fíky, David Svoboda

https://www.youtube.com/watch?v=imr_qG9NeWo&list=PLs7iy-eNYINGKSBnUaPmyiZTaYO98-R8j Jean 
de La Fontaine: Bajky

A cokoli k Miloši Macourkovi např. https://www.youtube.com/watch?v=V5omF4LAo5g O Matyldě s 
náhradní hlavou (1985), nebo klasika https://www.youtube.com/watch?v=Lwd34xvt5Vc 
Mach a Šebestová


