
Český jazyk - 6.třída 

15.zadání 

1. Skloňování zájmen – zápis do sešitu 

Osobní zájmena on, ona, ono 

 zájmena ONA, ONA, ONO se skloňují podle vzoru NÁŠ 

 po předložce se souhláska J mění na souhlásku [Ň] – bez něho, k němu, s ním 

 tvary HO, MU neužíváme po předložce a při důrazu, delší tvary JEHO, JEMU užíváme po 

předložce a při důrazu 

PAMATUJ!!! Pozor na dlouhé a krátké i 

Půjdu so kina s ním. / 7.pád zájmena on/ Bez ní bych to nezvládl. / 2.pád zájmena ona/ 

Půjdeme k ní na návštěvu. / 3.pád zájmena ona/ Vidíte ji. / 4.pád zájmena ona/ 

Povídali si o ní. /6.pád zájmena ona/ Půjdou do kina s ní. / 7.pád zájmena ona/ 

Půjdou do kina s nimi. / 7.pád zájmena oni/  Povídali si o nich. / 6.pád zájmena oni/ 

2. Práce s učebnicí 

- modrá učebnice str. 96/ cv.3, 97/cv.7 a – ústně 

- bílá učebnice str. 46 – prostudujeme tabulku, na str.47/ cv.1,2,3,4 – ústně 

3. Pravopis – velká písmena-přepiš správně do sešitu 

náš rod pochází z podkrkonoší. poušť gobi se nachází na území severní číny a jižního 

mongolska. mluví francouzsky a španělsky. vyhledejte na mapě indický oceán. jak oslavíte 

velikonoce? má rád procházky v beskydech. neustále ho ohromuje beskydská příroda. zítra 

přijede babička a děda. před školou se koná vánoční jarmark. nikdy nebyl v uherském 

hradišti. 

4. Pracovní sešit 

PS str.21/cv.4, 5  PS str.22-23/ cv.1, 2  PS str.30/cv.2  PS str.34/cv.1, 2,3 

5. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz – dle kódu v PS na str.34 dole – 

skloňování zájmena já, druhy zájmen, s sebou a sebou, zájmeno náš, váš 

6. Literatura – autorská a lidová pohádka: přečti si text a odpověz na otázky do 

školního sešitu 

Jak se čerti žení 

Když se čerti žení to je cirkus! Ještě před svatbou jde čertí ženich s čertí nevěstou ke kováři. 

Aby jim pořádně okoval kopyta. Myslíš, že dá ženich přednost nevěstě? Aby byla okována 

jako první? Ani nápad! Naopak: kope ji, aby ho pustila napřed! A ona kope jeho. Aby se 

http://www.skolasnadhledem.cz/


choval slušně. Copak se tohle dělá? Když kovář kove čertici, fouká čert schválně do výhně. 

Aby jí lítaly jiskry do chlupů. Aby ji to štípalo. Když kovář ková čerta, čertice mu položí pod 

ohon kovadlinu. Pak do něj uhodí perlíkem. Kovářským kladivem. Vší silou. To čert řve! Jako 

tisíc ďáblů. 

Při svatebním obřadu jim obvykle oddávající čert ukradne prstýnky. A když se jich zeptá:         

„ Berete si dobrovolně tohoto čerta či tuto čertici?“ – co myslíš, že udělají? Neodpovědí ano. 

Vypláznou na sebe jazyky! Že jim není hanba!  

Při svatebním přípitku namáčí jeden čert druhému oháňku do skleničky. A při hostině chodí 

všichni čerti po stolech. Šlapou kopyty do talířů. Měli by se za to stydět! 

Nejhorší je, když jde čertí ženich s nevěstou spát. Nejprve se poperou o pyžama, pak se 

poperou o to, kdo bude spát nalevo a kdo napravo. Nakonec přijde ta největší pranice. O 

peřinu. O tu se hádají tak, že ji prostě přetrhnou. Když se z ní peří vysype, perou se až do 

rána o každé peříčko. Pak zase vypláznou jazyky na sebe a usnou. Proto se říká, že se čerti 

žení. Vždyť chumelenice není nic jiného, něž čertí pranice o peříčka. A když to skončí, dá se 

lyžovat. 

Zdroj: úryvek z knihy F.Nepila: Pět báječných strýčků 

Jaké čertoviny se v úryvku dějí? Co dělá čert čertici? Co dělá čertice čertovi? Co ostatní 

čerti? Která slova se v úryvku vztahují ke kovářství? 

 

 

 

 

 

 


