I. Vyřešené úlohy vyfoť a pošli mi mailem na adresu: vankovapetrahostice@centrum.cz, na messenger….
II. Pokud budeš potřebovat něco vysvětlit, pokud něčemu nerozumíš, neváhej a piš mi, volej
Všechny pracovní listy vlepuj, všívej do školního sešitu nebo vkládej do desek na ČJ jako v průběhu celého
školního roku. Všechny sešity a pracovní listy budeme potřebovat i v září. Proto sešity a pracovní listy veď pečlivě.
Český jazyk

-

6. ročník

15. 5. 2020
1. Správně doplň velká a malá písmena do náležitých tvarů přídavných jmen:
(Praha)………………………….občan, (Eva)………………..…..kamarádka, (Mánes)………………... pomník,
(Ostrava)……………………horníci, (Lada)………………….….kniha, (Pardubice) …………..……………perník.
2. Doplň následující tabulku mluvnických významů přídavných jmen:
výraz
pád
číslo
rod
druh
vzor
Pod vysokými okny
Bez Alšova obrazu
K liščímu doupěti
Znám Pavlovy knihy
Ronil krokodýlí slzy
Přišli noví žáci
3. Slova v závorkách převeď do správných tvarů přídavných jmen. Dej pozor na pravopis:
(Alík)……………………..miska byla prázdná. (Milá)……………….žáci, vítáme vás v (nové)………………
prostorách (Mánes)…………………….umělecké školy. Píchnul do (vosa)………………….hnízda. Lidé by měli být
(střídmé)………………. (Losos) ……………. maso je zdravé. Uvařili jsme si (šípek)………………čaj.
(Soused)………………kočka chodí k nám i ke (Karel)………………….. sestře. (Kovář)……………….kobyla a
(švec)……………..děti chodí bosy.
4. Od daných přídavných jmen tvrdých utvoř správné tvary jmenných tvarů přídavných jmen:
Šťastný…………………….., zvědavý………………………….., ochotný…………………….
5. Následující spojení převeď do množného čísla:
Krotký srnec …………………………………
Rakovnický občan ……………………………
Lehký atlet…………………………………
Hluchý stařec ………………………………

Italský pěvec ………………………………
Drahý přítel ………………………………
Droboučký motýl …………………………
Dětský lékař ………………………………

16. 5. 2020
1. Správně doplň pravopis v následujícím textu:
V kádích plavali živ- kapři, žab- kuňkání, přečtěte si Raisov- Zapadlé vlastence, zaujaly nás Ladov- vzpomínky,
kolem vil- vysázel- živ- plot, Jiráskov- Psohlavci jsou znám-m dílem, nastěhovali se k nám nov- podnájemníci,
v Otavě se dříve nacházelo ryz- zlato, na sob- kůži nocují domorodci, jsou to znám- umělci, doprovázel nás zuřivps- štěkot, učíme se ciz-m jaz-kům, soko- let je rychl-.
2. Následující věty převeď do množného čísla. Věty přepiš:
Cítil jsem se už zdráv. ………………………………………………………………………………….
Horolezec se z výpravy vrátil živ a zdráv.………………………………………………………………
Některý žák byl už s úkolem hotov.………………………………………………………………………
3.K následujícím slovům uveď po pěti příkladech slov příbuzných:
Kniha: ……………………………………………………………………….
Země: …………………………………………………………………………
4. U následujících slov vyznač předponu, kořen, příponu a koncovku:
ZÁSTRČKA
ZÁBAVNÝ

5.K následujícím slovům doplň odvozená slova tak, aby v nich došlo ke střídání hlásek (vzor: kniha – knížka, sběr –
sbírat)
Nůž …………………… Věřit …………………. Dřevo …………………….. Řeka …………………….
6.Od následujících jmen správně utvoř přídavná jména. Dej pozor na správný zápis souhláskových skupin. Přídavná
jména píšeme s malým písmenem:
Husita ……………….. Řek ………………….. Slapy ……………………..
Paříž ………………..Labe ……………………. Zámek …………………….
17.6.2020
1. Do tabulky správně roztřiď následující podstatná jména: Hradčany, uhlí, voda, ptactvo, dříví, housle,
včelstvo, stromoví, cukr, mouka, Budějovice, záda
hromadná

látková

pomnožná

2. V následujícím textu nadepiš nad vyznačená slova číslicí slovní druhy:
První pán se zajímal o jeho prospěch. Noví sportovci přibyli na startovní listině. Okolo domu pobíhaly děti i jejich
psi. Přišel na smluvené místo pozdě. Ze stodoly se ozvalo prosebné mňau, mňau. Nenapsal, protože si zlomil při
lyžování ruku.
3.Správně doplň chybějící písmena, případně jejich skupiny:
Venku se setm – lo. Pod ztem - lou oblohou poletovaly vločky sněhu. Nepřipom - l mu to. Zřejm- nepřijel.
Kruhový obje- zd je výstavbě. Doběhli do cíle s vyp- tím všech sil. Ob- mný balík dorazil na poštu ve městě.
Očekávali jsme zatm- ní měsíce. Válečné ob- ti byly odškodněny. Vzniklo nepatrné nedorozum- ní.
4.Správně doplň chybějící hlásky, rozhodni, zda budou zdvojené nebo jednoduché:
Nestra - soudce, de - í povi – osti, celode – í zaměstnání, ra - é brambory, ra – í noviny, Potrestaný vi – ík,
poštovní ce – ina, havra – í vlasy, sti – ý strom, kroca – í zvuky, dřevě – ý domek.
5.Správně doplň předpony s-, z- vz – a předložky s a z:
a) Pojď - mnou, nepřišel - tebou, učila se - učebnice, nespadl - bradel
b) - kamarádili se spolu, Eva si – těžovala na bolení v krku, koně se – pínali, vítr se -tišil, - potřeba elektřiny růstá, zápas - končil, venku se - tmělo, lehká - trava
19. 6. 2020
1. Následující věty převeď do množného čísla a celé věty na řádky přepiš:
Dítě přeběhlo nepozorně silnici. ………………………………………………………
Traktor zoral vzdálenou louku. ……………………………………………………….
Kuře pobíhalo po dvoře. ………………………………………………………………
Na zájezdu se vyskytl zajímavý katalog. ………………………………………………
2. Následující dvojice slov rozliš v pěkných rozvitých větách:
Bílí x býlí …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Výří x víří …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

