
Český jazyk – 6.třída (30.3.-3.4.) 

 

MLUVNICE – Dokončili jsme kapitolu sloves, proto vaším úkolem bude vyplnit pracovní list, který 

nejdete tady https://uloz.to/file/ARtavF1EQeUs/slovesa-opakovani-docx. List vyplňte sami, bez 

jakékoliv pomoci a pošlete mi ho nejdéle do pátku 3.dubna. 

Dále procvičujte na stránkách https://www.pravopisne.cz/ 

              https://www.umimecesky.cz/ 

              https://www.mojecestina.cz/testy 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA – Na zopakování epických literárních žánrů si samostatně vyplňte pracovní list 

https://uloz.to/file/hPDDe2d4QlRT/literatura-opakovani-docx a pošlete mi nejdéle do pátku 3.dubna. 

Stále platí četba a tvorba vašeho čtenářského deníku. Pokud potřebujete tip na knížky, napište mi a já 

vám ráda nějaké pošlu      . 

 

SLOH – Projděte si pro inspiraci tyto články, kde najdete informace, jak psát popis pracovního 

postupu. https://www.pravopiscesky.cz/popis-pracovniho-postupu-pra-1149-9359.html 

   https://www.odmaturuj.cz/slohove-prace/ptaci-krmitko-popis-pracovniho-postupu/. 

Můžete se podívat i do učebnice na stranu 132, odkud jste si měli tento slohový útvar nastudovat.  

Vaším úkolem do neděle 12.dubna bude také vytvořit popis pracovního postupu. Můžete si vybrat 

jakoukoliv činnost (jak něco uvařit, upéct, vyrobit, spravit apod.). Nejlépe se vám bude psát o něčem, 

co jste opravdu už někdy dělali.  

Zadání vám ještě příští týden připomenu, ale kdo by na tom chtěl už začít pracovat, tak klidně může. 

Pokud si nebudete jistí, jestli máte popis správně, můžete mi práce průběžně posílat na  e-mail a já 

vám ráda poradím.  

 

EXTRA ÚKOL: Úkol pro dobrovolníky – poslat do pátku 3.dubna. 

 

V textu najdi chyby a oprav je:  

Bouře 

Děti z Bratislavi a jejich pražští kamarádi prožili několik dní na chatě našich známých nedaleko Čáslavi. 

Počasí bylo proměnlivé, většinou nevlídné. Jednoho dne při ranní vycházce děti dokonce zažily bouři 

s vichřicí. Vylíčily nám ji naši známí, kteří se výletu také zúčastnili. 

„Když jsme vyšli z chaty, byl ještě slunný den, ale v dálce již bylo vidět sbíhající se mračna. Brzy se na 

ztemnělé obloze začaly míhat blesky a v rozsedlinách nejvyších skal se objevily první proudy vody. 

Prutký vítr, který bouři doprovázel, v lese srážel k zemi zpuchřelé větve a neúnavně, s úžasnou silou 

hnal před sebou zhnilé listí.  
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