
ČESKÝ JAZYK 6. ROČNÍK – ZADÁNÍ OD 1. ČERVNA - 12. ČERVNA 2020 
 

Protože se pomalu blíží konec (netradičního) školního roku, připravily jsme si pro vás opakování jevů, 

které Vám, dle našeho názoru, činí největší problémy. Opět platí to, že posíláš označená cvičení, zbytek 

je určen pro procvičení do příslušných sešitů. Pokud budeš potřebovat s čímkoli pomoci, kontaktuj 

svého vyučujícího. 

MLUVNICE 

1) Slovní druhy  - urči číslem vedle slova nebo nad slovo (ať už budeš psát do sešitu, nebo na 

počítači, prosíme o přehlednost) POŠLI NA E- MAIL VYUČUJÍCÍHO 

1. Cestovatelé vyrazili brzo ráno. 

2. Jaroslav dnes do školy nepřijde. 

3. Naše plavkyně přivezly z mistrovství Evropy stříbrnou medaili. 

4. Před prázdninami nás čeká v kině filmové představení, na které se těší celá škola. 

5.  Kohout vstává časně a zakokrhá, když slunce vychází na oblohu. 

6. Přijď k nám zítra navečer. 

7. Vždy mi šlo o to, aby z tebe byl hodný člověk. 

8. Mluvte na mě hlasitěji. 

9. Tahle zelenina vypadá čerstvě.  

10. S tebou je mi dobře. 

 

2) Pády podstatných jmen - vyhledej podstatná jména a urči u nich POUZE PÁD   

1. Bez práce nejsou koláče.  

2. Mezi našimi spisovateli bylo i několik kněží. 

3. Záhony před domy byly osázeny pěknými růžemi. 

4. Babička nám ráda četla pohádky a vyprávěla o válce. 

5. Žáci jeli na výlet s paní učitelkou. 

6.  V tělocvičně rádi cvičíme se švihadly a cvičíme na kladině. 

7. Sestra dnes umyla všechno nádobí. 

8. Klatovy jsou známé pěstováním karafiátů. 

9. Cesta z Ostravy je lemována lipami. 

10. V hodinách dějepisu jsme se učili o Janu Husovi. 

 



3) Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková - seřaď do skupin slova z nabídky POŠLI NA  

E-MAIL VYUČUJÍCÍHO 

plavky, voda, brýle, rostlinstvo, pivo, nářadí, svalstvo, dřevo, mléko, Vánoce 

Pomnožná - 

 

Hromadná - 

 

Látková -  

 

4) Shoda podmětu s přísudkem s tajenkou - pod větami v tabulce vždy zakroužkuj písmeno podle 

toho, jaké i/y jsi doplnil - poté ti vyjde tajenka 

1. Ve škole jsme se učil___ o historii. 

2. Kopce a louky se zelenal____ 

3. Děti sušil___ o prázdninách seno. 

4. Martin, Petr, Anežka a Pavla se koupal____ v řece. 

5. Nad poli a lukami jásal_____ skřivani. 

6. Dvojice chlapců a dívek se vydal____ na stezku odvahy. 

7. Lidé by rádi v létě cestoval____ po celém světě. 
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5) Větné členy s možnostmi - vyber možnost, která určuje druh vyznačeného větného členu, POŠLI 

NA E-MAIL VYUČUJÍCÍHO 

 

1. Na hřišti si hrají malé děti. 

a) přívlastek shodný 

b) přívlastek neshodný 

c) příslovečné určení 

 

2. Babička četla dětem pohádku. 

a) příslovečné určení 

b) předmět 

c) přívlastek neshodný 

 



3. Velká hejna vran se snesla na zorané pole. 

a) předmět 

b) příslovečné určení  

c) přívlastek neshodný 

 

4. V lese bylo chladno. 

a) příslovečné určení 

b) předmět 

c) přívlastek shodný 

 

5. František odjel se svými kamarády do Prahy. 

a) přívlastek neshodný 

b) příslovečné určení 

c) přívlastek shodný 

 

 

 

 

 

SLOH 

Napiš do slohového sešitu krátký příběh, ve kterém použiješ všechna tato slova (tvar slova můžeš 

změnit) 

Nemusíš posílat ke kontrole, ale pokud ano, obdržíš plusové bodíky    

 

židle      babiččin  dlouze   slyšet 

moře   inkoustová  doma   mačkat 

papír   žlutý   pěkně   svítit 

 


