
ČESKÝ JAZYK – 6. ročník  

DOMÁCÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA    období 30. 3. – 3. 4. 2020 
 

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: 

Ml__nář a rybář 

 V jednom královstv__ bl__s/zko třp__tivé b__střiny žil__ ml__nář a rybář. Oba se p__šnil__ 

sv__m živob__tím. Ml__nář skromě/mně z/vzpom__nal  jak chtěl ml__t mouku, rybář zase na 

s__chravou ran/nní cestu k rybníku za v__s/zkou s b__lou v__š/žkou. Neustále se přel__  svářel__ a 

soudil__. Ml__nice se bl__štěla nezv__klou čistotou, v rybárně b__lo zase možné v__dět zb__tek 

s__rov__ch ryb a s/zpravené s__tě. Tak obě/bjema pl__nul čas v neustál__ch zb__tečných hádkách a 

čep__ření. Řemesla a dom__ zahálel__,  ženy se zlob__l__ a děti trávil__ stále více času na lesních 

m__tinách  kde v__skal__,  lekal__ staré b__linkářky a odv__kal__ dobrému v__chování. 

 Jedna ze pří se dostala přes vyš/šší soud až ke král__. B__l to velmi mil__, vesel__ a 

spravedliv__ král. V__slechl je__, nahlédl mezi kup__ sp__sů a lejster a dospě/pjel k závěru že příčinou 

je p__cha. Ml__nář a rybář tak obě/bjevil__ že jim život upl__nul jako voda. 

 

2/ Přiřaď správné písmenko abecedy k číslům dle tvarů sloves:  (pošli ke kontrole) 

 

 

 

 

3/ Vypiš základní skladební dvojici:  (pošli ke kontrole) 

Babička má doma malého pejska. 

Vyprávět tajemné příběhy bylo pro dědu někdy těžké. 

Mirkovy vědomosti ve fyzice byly někdy obdivuhodné. 

Budeme zkoušet pěstovat doma kaktusy. 

V rohu místnosti je květinový stolek. 

Komu se to přihodilo? 

Byl bych to býval včera nestihl. 

Všechny pochybnosti se ukázaly velmi oprávněné. 

 

4/ Doplň zájmeno já ve správném tvaru (mě/mně): 

Těší ____ zpívání. Pro ____ za ____ tam jdi. Chtěl o ____ vědět. Hned ____ poznal. Maminka ____ uvařila lipový 

čaj. Viděl ____ v divadle. Nikdo ____ nerozuměl. Vidí ____ rád. Přijde si pro ____ večer. Nikdo ____ tu nehledal.  

____ to nenapadlo. Nevím, co si o ____ říkali. Přiběhl ke ____ psík. Bolí ____ hlava, nic po ____ nesváděj. Turisté 

se ____ ptali na cestu. Matěj se se ____ rád učí. Karolínka ____ vidí ráda. 

A - Zazpívali bychom vám.                            

 

 1.  2.os., č.jed., zp. rozkaz.                                       

B -  Udělali by nám radost. 

radost. 

2.  2.os., č.mn., zp. podm. minulý                             

C - Přines mi to! 3.  1.os., č.jed., zp. ozn., čas přít.                             

 D -  Přinesla mi koláč. 4.  3.os., č.jed., zp. ozn., čas min.                           

 E - Zasadili strom. 

 

5.  2.os., č.mn., zp. rozkaz.                                     

  F - Pospěšte si! 6.  1.os., č.mn., zp. ozn., čas bud.                           

G - Zítra budeme zavařovat. 

 

7.  1.os., č.mn., zp. podm. přítomný                          

H - Kreslím si. 8.  3.os., č.mn., zp. podm. přítomný                        

  I - Byli byste vyhráli. 9.  3.os., č.mn., zp. ozn., čas min.                            

mailto:mjirkova@zsbrezenecka.cz


 5/ Urči slovesné kategorie:   

 

 

 

 

 

6/ Doplň předložky s/z: 

Na nádraží stál Jarda  __  batohem.   Vyrobili  __  dřeva budku.   Vzal knihu __ police.  Uvařil mi čaj  __  

mateřídoušky.   Šla jsem __  ním do kina. Jirka __ Terezou si rozuměli.   Točí se mi __ toho hlava. Podal mi 

kabelku  __ taškou. __ toho se mi točí hlava!  

7/ Kdy jde o předložku, kdy o předponu? Odděl předložku svislou čarou: 

Zkrátit, změsta, znás, smísit, shluk, zestolu, svozem, zestárnout, zesněhu, zčervivět, shořet,  

snimi, seřadit, zpole, sesebou, zesílit, sházet, zezlata, sjezd, znovu, seskok, zpódia, smáslem. 

 

8/ Zapiš slovy: 

Stalo se to před (2 386) dny. __________________________________________________________________ 

O bonbóny se rozdělil s (235) kamarády. ________________________________________________________ 

9/ Do tabulky zařaď uvedené číslovky: 
Sedm, devadesátý, mnoho, obě, několikrát, málo, několikero, patery, první, dvoje, pětkrát, několikátý 

 
 

 

 

PRO CHYTROLÍNY A CHYTRÉ HLAVIČKY  

 

 

1/ MYŠI  - sedmý pád:     2/ VĚDĚT - rozkazovací způsob, 2.os., pl.: 3/ HRANOLKY – 1.p., sg.: 

a/ myšima K a/ věďte O  a/ hranolka     N                  
b/ myšimi  S b/musíte vědět U  b/ hranolek    K 
c/ myšmi      D c/ vězte E  c/ hranolky    B 
 

4/ VIDĚT – rozkaz. zp., 2.os., sg.:      5/ POVĚDĚT MEZI - 3 OČI:  6/ DVĚ DÍVKY – 7. pád: 

a/ viz        L                       a/ třemi očimi      U  a/ se dvěma      N 
b/ musíš vidět     J b/ třema očima    I         b/ se dvěmi      G 
c/ viď        S c/ třemi očmi    T c/ se dvouma    I 
 

7/ VLAS – 7.p., pl.:                               8/ NŮŽKY – 7.p.:  9/ ZÁJEZD NA 5 DNÍ: 
a/ vlasama T             a/ nůžkami    C                     a/ 5-ti denní      T   
b/ vlasy A             b/ nůžky    U                     b/ 5ti denní      U  
c/ vlasami K             c/ nůžkama    A                     c/ 5denní      E    

 osoba číslo způsob čas 

Cvičme     

jedli byste     

četli bychom     

viděli jsme     

ukaž     

bude hrát     

byli by jeli     

 číslovka určitá číslovka neurčitá 

ZÁKLADNÍ   

ŘADOVÁ   

DRUHOVÁ   

NÁSOBNÁ   

VÝSLEDEK: 

Chceš-li jedničku, pošli mi „VÝSLEDEK“ a vysvětli, co to znamená 


