
Český jazyk – 6.třída 

24.zadání 

1. Pravopis – bílá učebnice str.66/ cv.3 – písemně do sešitu 

2. Skladba – zápis do sešitu 

Rozvíjející větné členy 

Předmět: - značíme ho přerušovanou čárou(_ _ _ _ _), zkratka Pt 

- ptáme se pádovou otázkou kromě 1. a 5.pádu 

- závisí buď na slovese nebo přídavném jméně 

- vyjadřuje osobu, zvíře, věc, kterých se děj týká 

- předmětem bývá zpravidla podstatné jméno nebo zájmeno 

- příklady: 

Ivana píše 

    dopis ( co? 4.pád). 

 Babička se bojí  

        bouřky ( čeho? 2. pád) 

 Opravář otočil  

        kohoutkem ( čím? 7.pád) 

 

 Eva dala 

 

  Janě ( komu? 3.pád)  dárek ( co? 4.pád)  

3. Práce s učebnicí – modrá učebnice- str.119/ cv.1 – ústně str.120/cv.2, 3 – ústně 

4. Pracovní sešit – PS str.53/ cv.1 PS str. 54/cv.2, 3, 4 

5. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz – zadej předmět 

6. Literatura – Příběh s dětským hrdinou – přečti si text a odpověz na otázky do sešitu z 

literatury  

zdroj: T.Brezina: Všechna moje strašidla 

Jedovatě zelený lak starého strašidelného zámku byl matný a popraskaný a ze střechy zírali 

dva bezvládní, šedí kostlivci. Chatrné a rozvrzané paže se jim ochable pohupovaly ve větru, ti 

dva už vůbec nikomu nenaháněli strach. Ale to ani nemuseli. Zelená atrakce byla totiž více 

než před rokem uzavřena a vyklizena. Okna i dveře byly zatlučeny prkny a vchod zabezpečen 

těžkými řetězy a zámky. Návštěvníci zábavního parku procházeli kolem omšelé budovy bez 

http://www.skolasnadhledem.cz/


povšimnutí. Přitom však strašidelný zámek skrýval tajemství. Velké, děsivé tajemství, o němž 

nikdo nic nevěděl. 

Ani Max nic netušil, když se v neděli vydal do zábavního parku se svou sestrou Dodo. Byla o 

čtyři roky starší než on a byla fakt děsná. Tuhle neděli si tajně domluvila rande s jedním 

spolužákem právě tady. Jmenoval se Egon. Když chtěla Dodo vyrazit, trvali rodiče na tom, že 

s sebou musí vzít Maxe. Jasně, že z toho byla pěkně naštvaná. 

„ Proč mu musím pořád dělat chůvu?“ vztekala se. Vedli se s Egonem za ručičky a procházeli 

se mezi střelnicemi a dalšími atrakcemi. „ Budeš se držet nejmíň tři kroky za námi, jinak si mě 

nepřej!“ kladla přísně mladšímu bratrovi na srdce. 

Max už její věčné řečičky nevnímal. Zvědavě si prohlížel atrakce. Tatínek mu dal deset eur a 

Max přemýšlel, za co je nejlépe utratit. 

Zcela náhodou zavadil pohledem o strašidelný zámek a chvíli si jej prohlížel. Náhle jako by 

jím projel blesk. Ale … to přece není možné! Noha! Samotné chodidlo bez zbytku těla 

vyběhlo ze zadních dveří zelené budovy, které byly na skulinu otevřené, a poskakovalo sem a 

tam. Max si protřel oči, ale bylo to vážně tak, nemýlil se. Noha…. tamhle opravdu poskakuje 

noha…. Samotné chodidlo omotané nad kotníkem obvazem s vlajícím uvolněným koncem. 

Vtom ze strašidelného zámku vystřelila tlustá zelená ruka a pokusila se nohu chytit. 

„ Do…Do…Dodo!“zaječel Max a popadl svou sestru za bundu. Ta se s otráveným vzteklým 

mlasknutím otočila a vyjela na něho, co se děje. 

„ Ta…ta…tamhle u strašidelného zámku…koukej!“ Dodo otočila nevrle hlavu a pokrčila 

rameny.  

„A co mám jako vidět?“ odfrkla si opovrživě.  

Max pohlédl ke dveřím- a vyvalil udiveně oči. 

Noha byla pryč. Ani zelenou ruku už neviděl. Jen dveře zůstaly malinko pootevřené. 

Kde se odehrává příběh ukázky? Jak se jmenuje hlavní hrdina? Kdo ho měl hlídat? Kdy byl 

strašidelný zámek uzavřen? Co hlavní hrdina viděl? 

 


