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Milý šesťáku, přeji Ti hezký červnový čas. Máme za sebou druhou kontrolu písemností a před 

sebou další týden s úkoly. Chtěla bych pochválit ty, kteří své povinnosti pečlivě 

vykonali. Děkuji Vám, udělali jste mi radost.  

Prokázali jste, že ani taková korona Vás nezaskočí a dokážete se s tím poprat. 

Jste svědomitými žáky, a to se cení!!  

Co nás čeká dneska? Zopakujeme si větné členy, souvětí, jednoduchou větu a podíváme se 

na zvukovou stránku jazyka.  

S chutí do toho, ať máme brzy hotovo. Jdeme do 

finále, protože prázdniny se blíží         

 

                    

      OPAKOVÁNÍ        

a) Ústně si vypracuj cvičení 3 a 4 na straně 110 

v učebnici. 

 

b) Otevři si školní sešit a doplň „rodný list“ příslovečného určení. Svoje znalosti si 

zkontroluj v teorii. 

PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ 

Značka: 

Druhy:  

Ptáme se na něj: 

Závisí/ rozvíjí: 

c) Do školního sešitu ze cvičení 6 na straně 110 vypiš z pěti vět Pu, zařaď jej do 

příslušného druhu Pu a napiš otázku, kterou se na Pu ptáme.  

Puč  

Pum  

Puz  

 

d) Graficky znázorni větu: 

Na lesní mýtinu vycházeli večer srnci. 

  

      NOVÉ UČIVO       V učebnici si přečti kapitolu Hláskosloví na str. 16 (modrý rámeček 

Hlásky) a do SEŠITU TEORIE si napiš: 

 

 



 VÝSLOVNOST SOUHLÁSEK 

- při výslovnosti některých souhlásek se hlasivky rozkmitají – znělé souhlásky 

 

Ř 

ZNĚLÁ NEZNĚLÁ 

v ostatních případech 
(dřevo, řeka) 

na konci slova a 
v sousedství 

neznělých hlásek 
(tvář, tří) 

 

 -ts-, -ds- vyslovujeme jako c - světský [svěcký], lidstvo [lictvo] 

-tš-, -dš- vyslovujeme jako č – větší[vječí], hladší[hlačí] 

 

 

SOUVĚTÍ 
VĚTA HLAVNÍ (ŘÍDÍCÍ) VĚTA VEDLEJŠÍ (ZÁVISLÁ) 

 
- je nezávislá, stojí samostatně, nelze se 

na ni zeptat 
 
Babička pekla koláče a dědeček kopal na 
zahradě. 

 

 
- závisí na jiné větě, kterou rozvíjí 
- ptáme se na ni rozvíjenou (řídící) větou 

 
Babička pekla koláče (HV), kterém zdobila 
čerstvými malinami (VV). Jaké koláče babička 
pekla? Které zdobila malinami. 

 

VĚTY V SOUVĚTÍ BÝVAJÍ SPOJENY: 

- spojkami (a, i, ale, protože…, před spojkami a, i, ani zpravidla čárku nepíšeme) 

- vztažnými zájmeny (kdo, co, jaký, který, čí, jenž) 

- vztažnými příslovci (kde, kudy, kam..) 

- bez spojovacích výrazů (odděleny čárkou) 

 

ZNĚLÉ SOUHLÁSKY B   V   D   Ď   Z   Ž    G    H 

NEZNĚLÉ SOUHLÁSKY P   F   T    Ť   S   Š    K    CH 

PÁROVÉ 

ZNĚLÉ SOUHLÁSKY R L M N Ň J 

NEZNĚLÉ SOUHLÁSKY C Č 

NEPÁROVÉ 

VĚTA 
JEDNODUCHÁ SOUVĚTÍ 

 
- vyjadřuje jednu myšlenku 
- má jednu základní skladební dvojici 

(jeden přísudek) 
 
 
Včera jsem objevil krásného motýla. 
Nechtěla si ukázat svoje hračky. 

 

 
- vyjadřuje složitější myšlenku 
- má dvě a více jednoduchých vět 
- kolik má věta přísudků, z tolika vět se 

skládá 
 
Viděla jsem svoji kamarádku, jak se venku 
prochází. 
Venku všichni lízali zmrzlinu, protože svítilo 
sluníčko. 
 



      HRAVÁ ČEŠTINA       Nalistuj si stranu 32 a vypracuj cvičení 1, 2, 3a + strana 36 cvičení 1 

+ 37 cvičení 4 

     SLOH       Minule jsme se podívali na vypravování a dneska budeme pokračovat. Do 

slohového sešitu si opiš: 

 

OSNOVA VYPRAVOVÁNÍ 
 

- vyjadřuje, co chceme říci  
- zachycuje hlavní myšlenky vypravování 

 
1. Úvod (otevření děje, seznámení s hrdiny, s prostředím…) 
2. Stať – hlavní části:  a) zápletka (začátek děje) 

b) vyvrcholení (vystupňování děje) 
c) rozuzlení (objasnění) 
 

3. Závěr (zhodnocení, vlastní pocity..) 
 

      Do slohového sešitu vypracuj z učebnice cvičení 10 na straně 125.  

 

      Podívej se do učebnice na stranu 125 a ze cvičení 11 si vyber obrázek a pokus se vytvořit 

příběh (jen ústně). 
 
 

                                           A JE HOTOVO! POKUD JSI PŘIŠEL AŽ SEM, JSI ŠIKULA😊  

      ŘEŠENÍ       

a) 110/3 kdy se urodilo? loni Puč, dokdy musíš zvládnout? do zítřka Puč, jak dlouho jsme 

malovali? týden Puč, kdy se vrátili? v pondělí Puč, odkdy je u vás? od neděle Puč, jak dlouho 

to netrvalo? hodinu Puč, odkdy hrají? od dětství Puč, dokdy se vrať? do měsíce Puč. 

110/4 Domácí úkoly psal hezky, čitelně, pečlivě, ledabyle…Tatínek rychle, zděšeně, 

radostně…telefonoval. Mirka zpívala hezky, krásně, čistě…Udělej to rychle, poctivě, 

nakřivo…Tančíte dobře, spolu..? Kocour hlasitě, zuřivě, neslyšně..vrněl. Velký pes vypadal 

hrozivě, nebezpečně, vztekle.. 

b) PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ 

Značka: Pu 

Druhy: Puč, Puz, Pum 

Ptáme se na něj: jak? kdy? kde? odkdy? proč? dokdy? jak dlouho? 

Závisí/rozvíjí: sloveso (přídavné jméno) 

c) 110/6 

Puč Kdy se vrátil? Před týdnem, kdy je třeba zasáhnout? okamžitě 

Pum Kde stál? Napravo, kam se přibližovalo? k nám, odkud se vrátil? z dovolené 

Puz Jak se poslouchalo? Krásně, jak se přibližovalo? tiše 



 

d) Větu graficky znázorni: 

 

Na lesní mýtinu vycházeli večer srnci. 

 

HRAVÁ ČEŠTINA 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

125/10  1. Úvod: Odjezd vlakem 

              2. Stať: Průběh cesty  



                          a) Setkání se psem 

                          b) Napadaní 

                         c) Ošetření 

               3. Závěr: Návrat domů 

 

….PRO ZASMÁNÍ ZA DOBŘE VYKONANOU PRÁCI… 

  

   
  

 


