
Český jazyk – 6.třída 

20.zadání  

1. Pravopis – opište správně do školního sešitu – bílá učebnice str.59/ cv.9a 

2. Tvarosloví – slovesa – slovesný způsob 

- bílá učebnice – str.57 - první oranžová tabulka nahoře- opište do školního sešitu /pozor 

jsou tam dvě, jsou oddělené jen malinkou mezerou- opište jen první/  

- práce s učebnicí – bílá učebnice str.57/ cv.1 – ústně 58/ cv.3, 4, 5,7 – ústně 

- pracovní sešit str.42/ cv.1/ pouze 6 sloves- po dívali se/, cv.2 

3. Dlouhodobý úkol do další kontroly/ konec dubna 2021/ – do literárního sešitu si 

připravíte jeden čtenářský záznam o četbě – bude obsahovat tyto body: 

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁPISŮ DO ČTENÁŘSKÉHO ZÁZNAMU: 1. Název knihy (výrazně) 2. Autor 

3. Ilustrátor 4. Překladatel (pokud se jedná o zahraničního autora) 5. Žánr – zkus přiřadit (detektivka, 

horor, historický román, humoristický román, dobrodružný román, dívčí román, fantasy, sci-fi, 

povídka, pověst, pohádka ... Pokud si nevíte rady, popište, o jakou knihu se jedná: př. soubor rad, 

typů a krátkých příběhů určený všem náctiletým) 6. Hlavní postavy 7. Charakteristika jedné z hlavních 

postav (popis její povahy) – stačí i jedna věta 8. Stručný obsah (NEOPISUJTE z upoutávek na knihy z 

internetu nebo z knih samotných!!! Vlastními slovy krátce vyjádřete, o čem pojednává kniha, kterou 

jste přečetli. Není třeba popisovat podrobně komplikovaný děj.) 9. Citát (Opište některé zvlášť 

zajímavé místo z knihy -jedna věta, několik vět)10. Vaše zhodnocení knihy - vyjádřete nejprve 

obrázkem, procenty, hvězdičkami, číslem... a poté své hodnocení okomentujte: proč jste knihu 

zhodnotili právě takto, co se Vám na knize líbilo a co ne – rozepište se podrobněji, věta „Kniha se mi 

líbila.“ nestačí. Plyne z knihy nějaké poučení? Dozvěděl ses něco nového? Jak ses ke knize dostal(a), 

kdo ti ji doporučil? Komu bys knihu doporučil(a) Ty?11. Vlastní ilustrace 

4. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz – zadej podmiň. způsob přítomný1,2 

5. Přečti si velikonoční pranostiky. Co je to pranostika? Čeho se pranostika týká? - ústně 

▪ Kolik ros spadne před Velikonocemi, tolik po Velikonocích lze ještě očekávat mrazů. 
▪ Co je na Zelený čtvrtek vyseto, vše se vydaří. 
▪ Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 
▪ Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej! 
▪ Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba nedostává. 
▪ Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 
▪ Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání. 
▪ Velký pátek vláha - úrodu zmáhá. 
▪ Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý. 
▪ Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní. 
▪ Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude. 
▪ Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají. 
▪ Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni. 
▪ Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu. 
▪ Jasné počasí o Velikonocích - nastane léto o letnicích. 

http://www.skolasnadhledem.cz/

