
ČESKÝ JAZYK – 6. ročník 

DOMÁCÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA – období 23. 3. – 27. 3. 2020 

 
 

ŽÁCI,  
 VÝKLADOVOU ČÁST BUDETE MÍT VE ŠKOLNÍM SEŠITĚ (mluvnice) včetně výkladové 

části z minulého týdne (příslovce). 

 Chválím všechny, kteří mi vzorně zaslali vypracované úkoly, přihlédnu k tomu při 
hodnocení ČJ.  

 Nezapomeňte, do 27. 3. máte termín na referát. Někteří z vás ho dělají na počítači    
– můžete mi ho rovnou zaslat na můj e-mail. V tomto případě vložte nějaký hezký 
obrázek z netu  Ostatní můžou ručně napsaný referát ofotit a zaslat ve formátu 
JPG.  

 Úkoly dělejte průběžně, věnujte učivu pozornost, i když je to zatím opakování. 

 Pokud nebudete něčemu rozumět, neváhejte mě kontaktovat  

 Dávejte na sebe pozor a přistupujte k současné situaci zodpovědně, ať se brzy ve 
zdraví opět shledáme  

     S pozdravem pí uč. Martina Jirková  
 

 

POZOR! ČERVENĚ OZNAČENÁ CVIČENÍ VYPRACUJ A ODEŠLI KE KONTROLE NA E-MAIL: 

mjirkova@zsbrezenecka.cz 

Termín odeslání: do 27. 3. 2020   

 

1/ PRAVOPIS   (pošli ke kontrole)  

Doplň i/y, vyber variantu, doplň interpunkci: 

Na dvoře 

 Mezi mal__mi  slepicem__  a b__l__mi  husam__  se procházel__  i dva p__šní páv__. 

Rozpínal__  své ocas__  do třp__tiv__ch vě/jejířů  které zářil__  do dál__. Jejich hlas__  se 

m__  ani trochu nelíbil__. Děti si zacpával__ uši když páv__  znenadání v__rážel__ svůj 

chraplav__ křik. Nev__lekal__  je ani otcov__  povel__  na ps__  aby nev__l__. Oba mil__   

ps__  skákal__  a běhal__  pod dubov__mi  stol__. Pavlov__  se čil__   ps__  sh/chon  líb__l  

v__skal a  pl__žil se mezi kup__ slám__  do stodol__. Tam v__sel__   v__dle a řetěz__  a na 

konv__ch  ležel__  p__tle. 

 Za domem v__rostl__  vyš/šší strom__, směrem do pol__  rozkládal__  své větve dvě 

os__řelé líp__   topol__  a pár jedl__. Hrušky lákal__  vesnické kluky kterým se s/zbíhal__  

sliny když na ovoce mlsně pohlížel__. 
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2/ PRAVOPIS   (pošli ke kontrole)  

Pob__t na hradě 

S/Zprávce hradu nás po obě/bjedě pozval na prohl__dku. U brány jsme s/ztichl__ a 

dojemě/mně poslouchal__. V__klad nás náramě/mně překvap__l. Směle jsme vs/vztoupil__ 

do tajemě/mně v__hlížející síně. Z v__sokých obrazů na nás sh/zhlížel__  tamě/mnější páni. 

Oněmě/mněl jsem ú/ůžasem při pohledu na jejich ps__. Pak Zb__něk obě/bjevil tajné dveře 

a m__ vešl__. Náhle jsem b__l__  potmě/po tmě. Zapomě/mněl jsem baterku a Zb__něk ve 

spěchu s/ztratil s__rky. Nejrozumě/mnější bylo vrátit se s/zpět. Ostatní s/zmlkl__  protože 

uviděl__ temě/mně se plížící stíny. Studem jsme s/zčervenal__. Skromě/mně jsme už jen 

mlčel__. Po setmě/mnění jsme se s/zpěvem a za svitu m/Měsíce došl__ domu/ů.    

 

Výkladová část: 

OPAKOVÁNÍ - neohebné slovní druhy – PŘÍSLOVCE, PŘEDLOŽKY 
 
Předložky 

 Tvoří předložkovou vazbu s podstatným jménem, zájmenem a číslovkou = předlož-
kový pád 

 I když často stojí před příd. jm. nebo příslovcem, s nimi předložkový pád netvoří, např. 
bez dlouhých vlasů 

 Každá předložka se pojí s určitým pádem, některé pády mají více předložek. 
 

Pády Předložky 

1. pád: kdo, co X 

2. pád: koho, čeho bez, z, kromě 

3. pád: komu, čemu k, ke 

4. pád: koho, co mimo 

5. pád: oslovujeme, voláme X 

6. pád: (o) kom, čem o, v, na 

7. pád: kým, čím s, se 

 
Předložky dělíme na 2 skupiny (druhy): 

 vlastní – mají pouze význam předložek, např. po, s, za 

 nevlastní – mohou být i jiným slovním druhem  
např. Šel kolem stolu. (předl.) X Šel kolem. (přísl.)X Šel s kolem. (pod. j.) 

 
Předložky mohou být (podle počtu slov): 

 jednočlenné, např. k, kolem, prostřednictvím 

 dvoučlenné, např. z důvodu 

 trojčlenné, např. v porovnání s, na rozdíl od 

Ve větě se jako VČ neurčují, předložka se jménem je ve větě jedním větným členem, např.  
ve škole. 
 


