
6.A Český jazyk 

materiál do podzimních prázdnin, povinné pro ty, co se nepřipojí  

         (p.uč. J.Černá) 

Tento týden děláme: 

UČEBNICE MLUVNICE 

1. Strana 23/1a)  - urči mluvnické kategorie (pád,číslo,rod a vzor) u tučných slov z ukázky 

na straně 23 (Článek říkáme si Bobři) 

(oddílu, zkoušku, člověku, pozorování, kola) – písemně do sešitu čj; abys správně určil 

pád, musíš se zeptat tou danou větou, v které to slovo je… 

Přečíst z učebnice, co jsou konkrétní a abstraktní podstatná jména, opsat si do velkého 

sešitu ty dva červené řádky ze strany 23 

 23/2 posledních deset slov udělat do sešitu 

 – napsat, zda jsou konkrétní nebo abstraktní (názvy vlastností jsou jména abstraktní 

– např. chytrost, odvaha, názvy dějů – běhání, koupání,plavání atd.) 

Str.24/4 ústně 

 

2. Str.24 dole – zapsat do sešitu stručně, co jsou podstatná jména obecná a vlastní plus 

příklady 

Cvičení na velká písmena – str.25 první rámeček, béžový, vymyslet příklady do sešitu  

– jeden až dva příklady ke každému (vlastní jména – například zvířata: např. Alík, Ben 

atd.) 

 

3. !! Str. 19 nahoře přečíst červeně vytištěné, zapsat si výpisky do sešitu:  

Skupiny -mě-, -mně-, naučit se, kde se píše mě/mně 

2. a 4.  pád zájmena já: píšeme mě (viděl mě, přišel beze mě) 

3. a 6. pád mně (přišel ke mně, mluvil o mně) 

 

Práce na příští týden: 

A  Učebnice mluvnice: písemně celá cvičení do sešitu cvičení na mě/mně: 19/a) b) c) 

– celé, zkontroluji v listopadu!  

Např. jak si to odůvodnit: Příjemně – řeknu si příjemný – slyším -mn-, píšeme tak tedy 

příjemně atd…… 

Zřejmý – neslyším mn, nebude tam n – napíšeme tedy zřejmě (ě bez n) atd. 

 



B pravopisné jevy skupiny bje/bě, vje/vě, pě, fě na straně 18 v učebnici 

 

- Přečíst červené poučení, ústně udělat na str.18 cv.1, písemně do sešitu cv.2 jen ty 

jevy, ne celé věty 

 

Literatura: 

a) dočíst, kdo nedočetl – Mořský vlk str. 15 čítanka až strana 19 

 b) Kocourkov str.10-14 

 

 Sloh : VYPRAVOVÁNÍ 

do velkého sešitu krátký příběh – půl strana až 1 strana A4 (může to být vypravování příhody 

z léta, z Vánoc, zajímavá příhoda, třeba i smyšlená, vypravování musí mít úvod, stať – vlastní 

příběh, zápletka – a závěr. 

- Budu to od vás chtít, až se uvidíme, povinné! 

 

 

        Četba do konce listopadu – přečíst knihu pohádek  

Nemáte-li doma pohádky, tak jakoukoliv knihu pro děti, přiměřenou vašemu věku, a 

zapsat do čtenářského deníku: 

 název knihy, autor, ilustrátor, obsah (stručně hlavní postavy, zápletka příběhu, na 

závěr, proč se mi kniha líbila či nelíbila 
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