
Český jazyk – 6.třída 

21.zadání 

1. Pravopis – modrá učebnice str.54/ cv.8a – písemně do sešitu 

2. Slovesa – zápis do sešitu 

nadpis:  Slovesný čas 

- v čase přítomném se v koncovkách – ím, - íš, - í,-íme, - íte, -í píše po obojetných souhláskách 

vždy měkké i ( prosím, prosíš…..) 

- v infinitivu a v minulém čase je v příponě sloves typu prosit také měkké i( zdobit – on zdobil, 

prosit – on prosil)  

- v minulém čase se pak uplatňuje shoda podmětu s přísudkem 

3. Práce s učebnicí: bílá učebnice str. 57/cv.1 -ústně, str.60/cv.2, 3, 4-ústně , str.63/cv.5- 

ústně 

4. Pracovní sešit: PS str.42/cv.1, 2 PS str.43/cv.3a+ str.43/cv.1a,b PS/ str.44/cv.2,3

 PS str.45/cv.4,5 

5. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz – podle kódu v PS na str.42 dole- vyber 

si cvičení – rozkazovací způsob, podmiňovací způsob 1, 2, slovesné způsoby 

6. Literatura – dobrodružné příběhy- přečti si ukázku a na otázky odpověz do literárního 

sešitu. 

Z vlčího mláděte vychovávají indiáni psa, nakonec jej však prodají surovci jménem Hezoun 

Smith. Ten zvíře bitím a týráním připravuje na psí zápasy.Rváč s vlčí krví nemůže najít 

přemožitele, až narazí na buldoka. Bílého tesáka zachrání před smrtí Weedon Scott. Ujme se 

ho a chce se s ním spřátelit.Po drastických zkušenostech pes nemá důvěru k lidem a nového 

pána pokouše. 

Bílý tesák pozoroval Weedona Scotta , jak se k němu blíží: zježil srst a zavrčel na znamení, že 

se trestu nepodrobí. Uplynulo již 24 hodin od chvíle, kdy rozdrásal ruku, jež byla nyní 

obvázána a visela na pásce, aby do ní nešla krev. Bílý tesák už kdysi poznal odložené tresty a 

předpokládal, že ho takový trest nemine. A co jiného mohl čekat? Spáchal něco, co pro něho 

samotného bylo svatokrádeží: zaryl tesáky do posvátného těla svého boha, a byl to ještě 

k tomu mocnější bůh, bílý bůh. Podle zákona přírody a podle zvyků bohů ho čekalo něco 

strašlivého. 

Bůh se posadil pár metrů od něho. Bílý tesák v tom neviděl nic nebezpečného. Kdykoli 

bohové trestali, vždy stáli na nohou. Kromě toho neměl tento bůh ani klacek, ani bič, ani 

střelnou zbraň. A navíc ještě on sám byl volný. Nepoutal ho ani řetěz, ani tyč. Mohl utéct do 

bezpečí dříve, než by se bůh zvedl. Může zatím zůstat sedět a čekat. 

Bůh setrvával tichý a nehybný: vrčení Bílého tesáka zvolna přešlo v basové bručení a pak 

zanikl kdesi v hloubi hrdla. Potom bůh promluvil a při prvním zvuku jeho hlasu se Bílému 

http://www.skolasnadhledem.cz/


tesákovi zježila srst na krku a z hrdla se opět vydralo zavrčení. Bůh však neudělal žádný 

nepřátelský pohyb a klidně hovořil. Bílý tesák nějakou chvíli vrčel souhlasně s ním a rytmus 

řeči se shodoval s rytmem vrčení. Bůh se však nedal vyrušit a hovořil k Bílému tesákovi tiše a 

konejšivě, s něžností, jež se Bílého tesáka kdesi hluboko nějak dotýkala.  

Co je námětem úryvku? 

Jak se jmenuje hlavní postava a jak vedlejší? 

Z hlediska které postavy autor příběh vypráví? 

Jak se Bílý tesák zachoval ve chvíli, kdy očekával trest? …kdy pán sedí a čeká? …..kdy pán 

promluvil?....pán hovořil dál? 

Doplň následující věty) vyber správnou odpověď):  

a) Bílý tesák svému pánovi pokousal- ruku-nohu- hlavu. 

b) Když pán trestá psa, vždy u toho - sedí- mračí se- stojí. 

c) Weedon Scott se snažil- Bílého tesáka zabít- s Bílým tesákem se spřátelit- nenápadně 

utéct. 

d) Bílý tesák mohl uprchnout, protože- ho nepoutal řetěz- dveře kotce byly otevřené- se 

přetrhlo lano, které ho poutalo. 

 


