
Český jazyk 6.třída 

 

Milé žákyně, milí žáci, 

v minulých dnech jsme kontrolovali úkoly, které jste doma vypracovávali. Vybraná cvičení a 

příklady vyučující opravili, případně ohodnotili pochvalou, pochvalnou nálepkou.  

 

Po kontrole jsme pro 2. stupeň sjednotili a upřesnili pravidla pro domácí vzdělávání, která 

platí od 7. zadání: 

 

Domácí práce – úkoly i zápisy nového učiva, které pro vás vyučující chystají, budou pěkně 

esteticky zpracované. Na začátku každého zápisu bude ručně napsaný nadpis. 

 

Zápisy: 

1. Mohou být čitelně psané rukou s odpovídající úpravou. 

2. Mohou být i vytištěné ze zadání.  

 V tomto případě je nutné vybrat z vloženého zadání pouze části zápisu k látce, 

popřípadě příklady, obrázky (nebudete vkládat do sešitu e-mailové adresy 

vyučujících, kontakty na školu nebo odkazy k procvičování, na videa, pokyny 

vyučujících…).  

 Zápis/obrázek bude pěkně obstřihnutý a nalepený po celé ploše výstřižku.  

 Výstřižek nesmí být přeložený a nesmí vyčnívat ze sešitu. 

Sešity ani po kontrole neničte a nevyhazujte. Po návratu do školy a v příštím školním roce 

s nimi budete pracovat a využívat je při vysvětlování, doplňování a prohlubování daného učiva. 

Proto je potřeba, aby zápisy byly pečlivě zpracované.  

 

Vložená zadání z jednotlivých předmětů pro žáky 2. stupně budou mít na konci uvedené              

3 kontrolní otázky. Odpovědi napíšete čitelně rukou do sešitu v závěru každého zápisu. 

 

Ať se vám daří! 

                                      Těšíme se na shledání ve škole 

                          Vedení ZŠ Zborovice 

 

 

Moji milí šesťáci, moc vás zdravím a chci vás poprosit, abyste tak jako doposud pokračovali 

v domácí přípravě, myslím si, že se snažíte a posílám velkou pochvalu alespoň za češtinu, 

řada z vás udělala kus práce.  Prosím, dokončete ta zadání, která někteří nemáte. Mějte se 

dobře, buďte zdraví, myslím na vás. 

 

1. Pracuj s učebnicí Český jazyk 6 – FRAUS/ taková bílá/ - ústně str.16/ cv.2a, str.17/ cv.4 



2. Učebnice ČJ 6 Fraus – písemně do školního sešitu - str.18/cv.3 první odstavec/ 

neurčujte mluvnické kategorie-čili pád, číslo, rod a vzor, pouze přepište a doplňte 

správné tvary – zdůvodňujte si pomocí vzorů/ 

3. Učebnice ČJ 6 Fraus – str.23/ cv.2 ústně 

4. Učebnice ČJ 6 Fraus-Číslovky - str.50/cv.1 ústně 

- str. 50/ cv.2,3 - písemně do sešitu 

- str.52/1 ústně 

5.  U každé z vět rozhodni, zda je napsaná bez chyby ANO-NE/ v sešitě označ nadpisem 

Věty ANO-NE/- písemně do sešitu 

a/ Nejjasnější hvězdou na nebi je Polárka. 

b/ České korunovační klenoty jsou ozdobeny mnoha cenými drahokamy. 

c/Děti se mě smály, protože jsem spadl do bláty. 

d/ Rosštípané dříví bylo vyrovnáno do hraniček. 

e/Na střeše holubníku seděli holubi. 

6. Jeden zápis o knize za duben 2020 

 

7. Procvičujte na s ohledem na zadání www.skolasnadhledem.cz -podstatná jména, 

číslovky, rovněž to, co nešlo – prosím na naší známe Voršile – e- learning/ 

elektronická učebnice češtiny/ - pod 6.třídou Stavba slova a pravopis -Psaní -n-nn 

 

Kontrolní otázky - pište krátké odpovědi do školního sešitu 

1. Uveď příklad číslovky určité a neurčité. 

2. Proč píšeme ve spojení s drahokamy tvrdé Y? 

3. Jaký je významový rozdíl ve slovech polárka – Polárka? 

http://www.skolasnadhledem.cz/

