
ČESKÝ JAZYK 6B 1. 6. – 5.6. 2020 
 

 - pokračujte v opakování pravopisu na webových stránkách  
 
- na zoomu ve středu 3.6. 2020 v 18:00 (odkaz mají vaši rodiče 
v emailu) se budeme zabývat souvětím, větami hlavními a 
vedlejšími 
 
- připravte si případně otázky, pokud jste nerozuměli některým z 
jiných úkolů. Pokud nemáte možnost se k zoomu připojit, 
můžete mě i nadále při nejasnostech kontaktovat na 
i.kepesova@gmail.com nebo tel. čísle 724 096 139  
 
Úkoly k odevzdání  
 
- úkoly k odeslání jsou z nové látky a vždy zvýrazněny červeně 
(ty prosím zpracujte přednostně) 
 
- tento týden budou poslední povinné úkoly k odeslání, poté 
budu postupně uzavírat známky. Pokud budete přítomni ve 
škole na konzultacích, nemusíte je odesílat, přinesete jen ke 
kontrole. Další úkoly budou dobrovolné, pokud je budete chtít 
zkontrolovat, buď mi je můžete zaslat nebo ukázat ve škole při 
konzultacích. 
- pokud máte technické problémy s odesíláním, kontaktujte mě a 
domluvíme se individuálně. 
- řešení práce zasílám individuálně na základě zaslaných 
podkladů 
 
Tyto úkoly nebudou klasicky známkované (mohou tam být 
chyby). Je to zpětná vazba pro mě, jak pracujete. Bude 
ohodnocena celkově Vaše práce a snaha při domácím 
vzdělávání, která bude součástí výsledné známky na konci 
školního roku. 



MLUVNICE 
 
zápis – prosím buď vytiskněte a nalepte do sešitu nebo opište: 
 
Věta jednoduchá  
 
– obsahuje 1 sloveso v určitém tvaru 
 
Souvětí   
 
– vzniká spojením 2 nebo více vět jednoduchých 
- podle počtu sloves v určitém tvaru (přísudků) určujeme počet vět v souvětí! 
 
Věta hlavní  H  – mluvnicky nezávislá, nelze se na ni zeptat 

- př. Slunce hřálo a děti si hrály na hřišti. 
1H a 2H 

 
Věta vedlejší  V - závislá na jiné větě, nemůže stát samostatně, 

můžeme se na ni zeptat 
- př. Když jsme šli domů, začal hustě padat sníh. 

Když 1V, 2H (Kdy začal hustě padat sníh? Když jsme 
šli domů) 

 
Grafický rozbor souvětí - postup 
 

1. Podtrhnu všechna slovesa v určitém tvaru (přísudky) vlnovkou 
2. Nad každé napíšu číslo (tzn. pořadí větě) 
3. Přísudek = věta, určím věty hlavní a vedlejší 
4. Hlavní věty napíšu na první řádek 
5. Vedlejší věty napíšu pod ně i se spojovacími výrazy, vyjádřím závislost na 

dalších větách 
              1                        2 

př. David říkal, že zítra půjdete do kina.  1H 
                     I  
                                              že 2V 
                           1  2  3 
Jestliže se budeme snažit, vyhrajeme a postoupíme do okresního kola, které se  
        4 
bude konat v červnu.   2H a 3H 

      I          I 
    Jestliže 1V       které 4V 
 



- další příklady a vysvětlení najdete v učebnici na str. 86 a 87, já vysvětlím na středečním 
zoomu, z grafického rozboru souvětí ještě nedávám úkoly, nejdříve vyzkoušíme společně na 
zoomu 
 
84/2 písemně – podtrhat přísudky a za větu napsat, jestli se jedná o větu jednoduchou (VJ) 
nebo souvětí (v případě souvětí prosím napište i počet vět př. S3) 
 
85/5 písemně + vyberte si z tohoto cvičení jednu větu jednoduchou a proveďte její grafický 
rozbor (podmět, přísudek, …) 
 
Tato dvě cvičení mi prosím pošlete nejlépe do 8.6.(nebo odevzdejte při konzultacích) 
 
Sloh 
 
Jazykové prostředky vypravování – přečtěte si červenou tabulku na straně 136 
 
Str. 137/1 b) – osnova – napíšete si nejdřív osnovu 
 
c)- zkuste napsat vypravování tak, aby obsahovalo: aspoň 1x citoslovce 
       aspoň 1x přímou řeč 
       aspoň 1 větu tázací nebo přací 
       pomocí délky vět zkuste zrychlit nebo 
zpomalit děj (zrychluje se krátkými větami, zpomaluje souvětími) 
 
Př. Jdu si tak po chodníku a najednou na něm vidím přilepenou žvýkačku. Fuj! Co to je? Krok 
k ní. Ještě jeden. Opatrně, aby se mi nepřilepila na botu. Pozdě! Maminka zase bude 
lamentovat: „Co si to, prosím tě, vyváděl?“ 
 
poslední slohový úkol k odeslání, ideálně do 15.6. (nebo odevzdejte při konzultacích) 
 
Literatura 
 
str. 152- - 154 
 
Franta Župan: Pepánek vychovatelem – autora a název ukázky prosím zapište do sešitu, 
udělejte hvězdičky podle toho, jak se vám ukázka líbila 

 
 
 
 

 


