
Český jazyk  

6. třída  

1. Pamatuj na pracovní listy z mluvnice a literatury      

2. Zápis do sešitu 

Podstatná jména obecná a vlastní+ psaní velkých písmen 

Podstatná jména konkrétní se dělí na obecná a vlastní. 

a) podstatná jména obecná – označují osoby, zvířata, věci obecně podle jejich podstatných rysů 

 př.: herec, kočka, stůl  

b) podstatná jména vlastní – označují  

určitou osobu – Jana Nováková, Jan, Jana, Novák, Nováková 

určité zvíře- Rex, Ajax 

určitou věc=město,obec, horu, pohoří, řeku, zemi,světadíl ( jména  zeměpisná) 

Kroměříž, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Karlovy Vary, Hradec Králové, České Budějovice, 

Zborovice, Praděd, Lysá hora, Sněžka, Moravskoslezské Beskydy, Beskydy 

Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Jeseníky, Bílé Karpaty, Novohradské hory, Šumava, Krušné hory, Jizerské 

hory, Orlické hory, Krkonoše, Českomoravská vrchovina 

dále označují obyvatele města, obce – Pražan, Ostravan 

příslušníka národa, země, státu, světadílu- Čech, Moravan, Slezan, Slovák, Francouz, Evropan, 

Američan 

Česká republika , Česko, Slovenská republika, Slovensko, Evropa, Afrika, Austrálie, Asie 

SRN – Spolková republika Německo, USA – Spojené státy americké 

EU – Evropská unie 

podnik, firmu – Čedok, Jednota, Komerční banka, Česká spořitelna 

umělecké dílo, knihu, časopis- opera Rusalka, kniha Broučci 

sváteční dny, svátky – Vánoce, Velikonoce, Hromnice, Den dětí, Mezinárodní den žen 

 



   Česká republika- ČR- Čech/ Češka /Češi  

- máme tu české rybníky, české památky, české hory 

 

3. Práce s učebnicí 

modrá učebnice str.58/ cv.1 –ústně 

modrá učebnice str.59/ cv.2a – písemně do sešitu 

modrá učebnice str.59/ cv.4 –ústně 

bílá učebnice str.14/ cv. 5a – do sešitu si doplňte tabulku 

bílá učebnice str.15/ cv.1 - ústně 

4. Pracovní sešit 

PS str. 15/ cv.2 a, e 

PS str.16/ cv.3 a 

PS str.16/ cv.5a, b, c, d, e 

5b- mluvnické kategorie pouze u zvýrazněných podstatných jmen/ pád, číslo, rod a vzor/ 

5c- na základní skladební dvojici se ptáme kdo, co =dělá, dělal, bude dělat 

5e – synonyma jsou slova podobného významu  

5. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz dle kódů v PS na str. 15, 16 dole 

 

 


