I. Opakuj podmiňovací způsob (podle učebnice s. 59)
II. Opakuj slovesný čas (podle učebnice s. 61), opakuj tvar jednoduchý a složený (s. 56)
III. Pak řeš úlohy do školního sešitu
IV. Vyřešené úlohy vyfoť a pošli mi mailem na adresu vankovapetrahostice@centrum.cz, na messenger….
V. Pokud budeš potřebovat něco vysvětlit, pokud něčemu nerozumíš, neváhej a piš mi, volej
6. ročník
Český jazyk

20.04.2020 VYŘEŠ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU
I. Do doplňovačky zapiš správné tvary sloves. Zjistíš tajenku. "…………….………….(tajenka) se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít," (T. G. Masaryk)
1. SMAŽIT: 2.os.,č.j.,zp.rozkaz.
2. DĚLIT: 3.os.č.mn.,zp.oznam.,čas min.(oni)
3. POSVAČIT:
1.os.,č.j.,zp.oznam.,čas bud.
4. SOLIT: 3.os.,č,j.,zp.podmiň.,,čas přít.(ona)
5. MLELA: infinitiv
1.
2.
3.
4.
5.
II. Sloveso kreslit převeď do:
2.os.,č.mn.,zp.rozkaz.
3.os.,mn.č.,zp.ozn.,čas min.
1.os.,r.muž.,mn.č.,zp.podmiň.,čas min.
3.os.,mn.č.,zp.podmiň, čas přít.(ony)

Sloveso číst převeď do:
1.os.,č.j.,zp.ozn.,čas bud.
2.os.,č.j.,zp.rozk.
3.os.,j.č.,zp.ozn.,čas přít.
3.os.,mn.č.,zp.podmiň, čas přít.(ony)

III. Urči, které věty jsou napsány bez chyby
1. a) ano – b) ne Mluv hlasitěji, aby ti všichni rozumněli
2. a) ano – b) ne Na bílých stěnách, osvětlených velmi nápaditě, visely Slavíčkovi obrazy.
3. a) ano – b) ne Housata a káčata směřovaly k rybníku
4. a) ano – b) ne Mlynář se v mlýnici chystal mlít obilí.
5. a) ano – b) ne Obědnávku vyřizuje paní Hůlová.

21.04.2020 VYŘEŠ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU
I. Vypiš, která slovesa nemohou vyjádřit přítomný čas? a) zasmát se b) hrát c) užít d) spát
II.Ve kterém bodě je věta Rád bych tam šel správně převedena do 1. a 2. osoby mn. č.?
a) Rádi by jsme tam šli, Rádi by jste tam šli.
b) Rádi bysme tam šli. Rádi byste tam šli.
c) Rádi bychom tam šli. Rádi byste tam šli.
III. Ve kterých bodech jsou slovesa ve způsobu oznamovacím?
a) Povíš mi to? b) Udělej to pořádně. c) Snad by ses neurazil! d) Zdeněk bude psát domácí úkol.
IV. Přiřaď cizí slova k domácím synonymním výrazům:
a) podnebí
parlament
b) porada odborníků, politiků
infekce
c) sněmovna
detail
d) podrobnost
klima
e) nákaza
konference
V. Která přídavná jména nejsou správně vystupňována? a) jednoduchý – jednoduší – nejjednoduší b) tichý – tišší – nejtišší c) skromný – skromější –
nejskromější d) zadní – zazší – nejzazší

22.04.2020
1. Přečti si v čítance příběh: Bílý tesák (strana 112 - 116), 2. Zapiš obsah příběhu dvěma větami do sešitu.

24.04.2020
I. Určete slovní druh u slova tu ve větě: Ukaž mi tu knihu. (A) přídavné jméno (B) zájmeno (C) příslovce (D) předložka
II. Z kolika vět se skládá následující souvětí? Denně potkáváme mnoho lidí, některé vidíme poprvé a další jsou nám povědomí, protože se stává, že některé tváře nám připomínají
jiné. (A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3
III. Urči, který z následujících výrazů není napsán správně:(A) Velká británie (B) ulice Na Rynku (C) Jižní Amerika(D) Lužičtí Srbové
IV. Kolik pravopisných chyb je v následujícím textu?
Lidé mývají rádi úplněk, i když nevědí proč. Zvedají hlavy k večernímu neby a říkají, že je nějak neobvykle krásně. Povídají si také, že mněsíček svítí jako rybý oko nebo že se
třpití jako stříbro. Nikoho nenapadne, že se měsíc musí taky někdy vykoupat, aby bil lesklí a zářiví. (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9
V. Které jméno není hromadné? (A) křoví (B) kameny (C) stromoví (D) listí
VI. Předpokládejme, že se na pořízení nového člena domácnosti dohodla celá rodina, máte na koupi psa i péči o něj dost finančních prostředků a máte rozmyšleno, jak a kdo se
bude o psa starat. Hlavně byste však měli vědět, proč si chcete psa koupit. Od výše uvedeného se totiž odvíjí výběr plemene. Neméně podstatný je také váš způsob života. Každý
pes byl vyšlechtěný ke konkrétnímu účelu. To bychom měli i v dnešní době zásadně respektovat. Je hloupé pořídit si do pražského bytu maďarského puliho a pak si stěžovat, že
jeho zplstnatělá srst neumožňuje udržovat ho v patřičné čistotě, a proto ho následně ostříhat jako ovci.
Které tvrzení nevyplývá z textu? (A) Každé psí plemeno je šlechtěno za nějakým účelem. (B) Maďarský puli má zplstnatělou srst. (C) Při výběru psa je dobré zvážit i svůj způsob
života. (D) Není důležité přemýšlet o tom, za jakým účelem si psa kupujete.

