
ČESKÝ JAZYK – 6. ROČNÍK  

úkoly určené k zpracování od 30. 3. do 14. 4. 

Na e-mail zasílat pouze úkoly, u kterých je to uvedeno, ostatní piš do příslušného sešitu 

(školní, sloh, literatura) 

 

 

Mluvnice 

I. PROCVIČENÍ PRAVOPISU  
(kontrola správnosti s Pravidly českého pravopisu / na internetu: www.pravidla.cz) 

 
 

-Vě,-Vje 

1) Doplň 

v__zd, v__šák, v__et do garáže, v__em, v__žák, v tráv_, v__nec, v__ta, v__k, v__ec v__tev, 

v Ostrav__, v__dec, v__štírna, v__jíř 

 

-Mě, -Mně 

2) Doplň 

tem__, rozu___, m__sto, ta__jší, rozu___l, doje___, po___nka, uze__í, příje___ 

 

3) Utvoř příslovce k přídavným jménům 

Střídmý Střídmě 

Objemný  

Rozumný  

Tajemný  

Zřejmý  

Samozřejmý  

 

-Bje,-Bě 

4) Doplň 

krevní o__h, kruhový o__zd, nedělní o__d, převratný o__v, válečná o__ť, fyzikální veličina 

o__m, o__mný balík, __žný postup, o__tavý člověk,  

 

 



-N,- Nm (ný, ní) 

5) Doplň do tabulky: 

Ra__ noviny Čte__ý deník 

Ra__ květák De__í host 

Vra__ krákorání Slo__í kel 

Bezejme__á květina Ce__k zboží 

Ce__ý objev Jele__ paroh 

 

-S, -Z,- Vz 

6) Doplň 

_jíždět po _kluzavce, _vézt obilí, _mazané kalhoty, _právy o počasí, cesta se _užovala,  

_rážka vlaků, _výšení platu, rychle se __chopit, _páteční jízdenka, _námý zpěvák, 

prudký _pád, _volat _chůzi, _hromáždění lidu, __pažte obě ruce, _mazal kresbu, 

_jednal dobrý obchod, _koumal ho pohledem, _trávil _bytek času. 

 

Velká, malá písmena 

7) ! PŘEPSANÉ ODESLAT NA E-MAIL VYUČUJÍCÍHO 

KARLOVY VARY, PYRENEJSKÝ POLOOSTROV, SPISOVATEL KAREL ČAPEK, 

LUDVÍK XIII., SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, HORA SNĚŽKA, NÁRODNÍ DIVADLO, 

KRÉM NIVEA, SLOVENSKO A POLSKO, KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ 

REPUBLIKA, MINERÁLNÍ VODA HANÁCKÁ KYSELKA, VÁNOCE  

 

Psaní I/Y 

8) Napiš správně I/Y 

V pol_, úvoz_, do Opav_, s t_kadl_, s tečkam_, stop_, mez_ ob_vatel_, ant_lop_, 

s drahokam_, j_zv_, ps_, hus_, síl_, úkol_, na větv_, podkov_, s učitel_, orl_, klobás_, křov_, 

v p_tl_, nádob_, strom_, bohatstv_, cukrov_, na pánv_, automob_l_, sum_š, jaz_kozp_t, 

Boskov_ce, prům_slov_ v_robek, sm_k, prov_n_lec, V_šehrad, V_škov, m_slivec. 

 

 

+ PROCVIČOVÁNÍ ONLINE NA DOPORUČENÝCH STRÁNKÁCH (PŘEDEVŠÍM 

WWW.SKOLASNADHLEDEM ) 

 

http://www.skolasnadhledem/


sloh 

téma: Popis pracovního postupu  

1) zápis do sešitu: 

- patří do odborného stylu 

- často popisujeme práci s daným předmětem nebo jeho výrobu, případně recept 

- důležitá je přesnost a přehlednost  

 

2) cvičení 125/1 - NAPSAT, ze kterých částí se skládá 

 

3) zkus napsat obdobný popis, jak hrát hru ,,Člověče, nezlob se” (viz 126/3) 

! ODESLAT NA E-MAIL VYUČUJÍCÍHO 

* poznámka: ! nezapomeň na pomůcky a nezapomeň na žádnou součást hry, tak aby podle 

návodu mohl hrát i někdo, kdo hru nikdy nehrál ! 

 

 

 

 

literatura  

- čti, čti a čti 

- úkol: z minule zadaných stran čítanky si vyber jeden text a zapiš si do sešitu nadpis, autora 

+ o čem text vypráví 

 

 


