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Milý šesťáku, přeji ti krásný májový čas. Tento týden nemáš své sešity u sebe, a proto to 

bude trochu víc hravé, a dokonce bude i pohádka       

  

                                            Snad se ti to bude líbit       

              Měj se krásně a myslím právě na tebe RCH 

 

      ÚNIKOVKA       Slíbila jsem vám, že si zahrajeme únikovku. Jednu tady 

pro tebe mám…tak snad se ti podaří otevřít všechny zámky        

https://www.flippity.net/sh.php?k=1s5ZXEIDBEkjQ8RBOBkrEIdkgGFndb2X4qOz5Zrrq6bQ 

 

      PRAVIDLA SPOKOJENÉHO ŽIVOTA        

Unikl jsi? Věřím, že ano.. 

Určitě se každému z nás v životě stane, že se ocitne 

v pasti, v nějaké nepříjemné situaci. Možná je i pro tebe 

nepříjemné, že žijeme v době pandemie, která nás donutila 

žít své životy jinak, ale někdy lidé prožívají mnohem horší 

věci. Je třeba si vážit toho, co máme, máme mít v úctě lidi 

kolem nás. Snad souhlasíte s mým tvrzením, že člověk má rád spokojený život. Mám pro tebe 

úkol: Pořádně se zamysli a vytvoř PRAVIDLA SPOKOJENÉHO ŽIVOTA. Vezmi si tvrdý papír 

A4/A3 a s vypracováním úkolu si vyhraj (piš barevně, namaluj/vlep obrázky…) Pravidla mohou 

být třeba taková: Každý den si řekni alespoň jeden vtip. Řekni těm, se kterými se potkáš, něco 

hezkého. Pochval maminku za to, co pro tebe dělá….. 

Proč myslíš, že jsi ten úkol dostal? Napovím ti. V jakém způsobu jsou uvedená slovesa? Už 

to slyším: k procvičení rozkazovacího způsobu a k zamyšlení…super, s chutí do toho… 

Své práce mi odevzdáte, ale chci je mít i vyfocené – tak mi je prosím do 23. května pošlete 

na email. Děkuji a těším se na vaše skvělá pravidla        

 

      POHÁDKA      Protože jste hodné děti, zasloužíte si pohádku. 

Byla jednou jedna holka, která se jmenovala PODMĚT. Jak čas plynul, z malé holčičky vyrostla 

mladá slečna. Jednoho májové dne si vyrazila na brusle. Měla dobrou náladu, všude to kvetlo, 

vonělo, POMĚT se kochala tou nádhernou krajinou a najednou naše milá bác. Rozbité koleno a cizí 

kluk u ní. „Potřebuješ pomoct?“ zeptal se mladík. „To je trapas“! myslí si PODMĚT. Jak asi náš 

příběh bude pokračovat? Samozřejmě skončí dobře, protože to je pohádkový příběh. Chlapec se 

jmenoval PŘÍSUDEK a na první pohled se do PODMĚT zamiloval. Za nějaký čas byla svatba, 

krásná, celá 6. B tam byla, tancovalo se a zpívalo do ráno…a také jedlo, protože tato třída se vyzná 

a nejvíce zkušeností má v oboru MasterChef. Čas plynul jako voda a zanedlouho už nebyli dva, ale 

tři, čtyři, pět…Do jejich rodiny se postupně narodil PŘÍVLASTEK, PŘEDMĚT, PŘÍSLOVEČNÉ 

URČENÍ A DOPLNĚK. To bylo radosti a toho smíchu. Když šli na procházku, maminka PODMĚT 

držela za ruku PŘÍVLASTEK, tatínek PŘÍSUDEK vedl PŘEDMĚT A PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ. 

https://www.flippity.net/sh.php?k=1s5ZXEIDBEkjQ8RBOBkrEIdkgGFndb2X4qOz5Zrrq6bQ


DOPLNĚK byl největší mazlík a ten musel držet za ruku maminku i tatínka současně. A věřte, že 

tato rodina VĚTNÝCH ČLENŮ přetrvala až do dnešní doby a ráda by se s vámi seznámila 😊  

A TEĎ SI ZOPAKUJEME VĚTNÉ ČLENY.. vzpomínáte si? Necháme uležet a vrátíme s k tomu 

příští týden… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já jsem 

PŘÍVLASTEK. 

Já jsem 

DOPLNĚK. 

        VĚTNÉ ČLENY 

PŘÍSUDEK PODMĚT 

PŘÍSLOVEČNÉ 

URČENÍ 
PŘEDMĚT DOPLNĚK PŘÍVLASTEK 



 

  

      CVIČENÍ PAMĚTI      Aby ti paměť zcela nezakrněla, nauč se básničku Dědeček z Tahiti od 

Jiřího Žáčka. Básničku najdeš v učebnici Českého jazyka na straně 97. Při online hodině si ji 

společně řekneme. 

  

      ČTENÁŘSKÁ VÝZVA       pokračuje….Kdo první nahlásí BINGO? 

 

  

 

 

 

 

 

Hezký čas a měj se krásně😊 RCH 

 

  


