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: Pololetní opakování
22. 6. 2020
1. Doplň chybějící písmena: Po-pisový vzor, jednat be-úspěšně, ro-čilený člověk, novinový vý-třižek,
krátká ro-cvička, výko-ý stroj, skleně-á váza, kame-á zí-ka, na-průměrná spotřeba, -naživý žák, hod-é
de-če, jele-í stopa, ro-třepená po-šívka, -levněné –boží, odpoled-í přestá-ka, posekaný trá-ník, dlouhé
ne-ty, bílý sní-, velký du-, hro2. Vyznač kořen slova, předpony, přípony, koncovky: vychovatelka
3. Doplň i-y: V usušeném ovoc-, o loňských Vánoc-ch, p-snička o mravenc- v kredenc-, s-pat hotové
pokrm- a pomazánk-, v plátěn-ch p-tl-ch, nal-t do kamen-nové nádob-, dopnit staré zásob- čerstv-mpotrav-nam-, dojít k v-tčenému c-l-, ležet v postel-, na jarn-ch pol-ch, truhl- s poklad-, bab-čka drobchléb, s-pký p-sek, ob-vatel
23. 6. 2020
4. Vyznač kořen slova, předpony, přípony, koncovky: námořník
5. Rovnou čarou podtrhni PoJ v 1.pádě, vlnovkou podtrhni zvratné sloveso: Mraky se zlovětně
proháněly po zamračené obloze.
6. Urči slovní druhy, nadepiš číslicí nad jednotlivá slova:
Pro velký zájem diváků byla výstava prodloužena až do konce prázdnin.
24. 6. 2020
7. Vypiš celý slovesný tvar z věty z úkolu č.5 a urči u něho slovesné kategorie:
8. Doplň slova do tabulky: sešit, Anglie, lež, silnice, pravda, plavání polštář, Petr, světlo koberec,
Marie, Mělník, láska, Nil, pohoří
konkrétní-obecná

konkrétní-vlastní

abstraktní

9. Doplň vynechaná písmena: hov-z- polévka s čerstv-m- vejc-, náhrdelník z r-z-ho zlata, s velk-mobtížem-, osladit čaj včel-m medem, sl-šet osl- h-kání, bos- chlapec, dostat se do lv-ch spárů,
důvěřovat poctiv-m žákům, krokod-l- slz-, z vos-ho hnízda, b-l- holub, holub- pečínka, pozorovat
holub-, orl- zrak, v nov-ch šatech, čekat otcov- hosty, ov-vat se tepl-m vánkem, střídm- lidé,
Janáčkov- opery, Petrov- hračky, čil- pes
26. 6. 2020
Můj prázdninový plán. (Napiš, jaký program sis připravil na prázdniny. 6 – 10 vět.)
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