
Český jazyk, 6. ročník, úkoly na týden 18.–22. 1. 2021

18. 1.
v pracovním sešitě udělejte na str. 28/ cv. 7 a cv. 9
do školního sešitu vypracujte z pracovního sešitu str. 28/ cv. 8 (vypište z cvičení zájmena a 
číslovky a určete jejich druhy)
do domácího sešitu vypracujte uč. str. 55/ cv. 2

19. 1.
Slovesa – určité a neurčité tvary, jednoduché a složené tvary
pročtěte si výklad v rámečcích v uč. str. 56
ústně procvičte uč. str. 56/ cv. 3 a) i b)
do domácího sešitu udělejte uč. str. 57/ cv. 4 (přepište věty v min. čase, zdůvodněte si ústně)

20. 1.
Slovesa – podmiňovací způsob
přečtěte si pečlivě rámeček uč. str. 59
ústně procvičujte uč. str. 59/ cv. 1–3
do školního sešitu vypracujte uč. str. 60/ cv. 6

21. 1.
Jaroslav Foglar (1907–1999): Ježek v kleci – čtení z čítanky str. 54–59, úryvek ze Záhady 
hlavolamu. Najděte v textu popisné části (popisné pasáže) a všimněte si umění popisu – jak 
jsou popsán hlavolam ježek v kleci, čtvrť Stínadla
vypracujte vlastními slovy příběh Jana Tleskače

22. 1.
Humor v literatuře
vtipné příběhy s komickými hrdiny (s laskavým nadhledem)
satira využívá naproti tomu komičnosti k zesměšnění a kritice záporných vlastností a jevů
situační komika – humor je založen na komičnosti situace

Karel Poláček (1892–1945): Bylo nás pět
Zdeněk Jirotka (1911–2003): Saturnin
Vojtěch Steklač (1945–2021): Boříkovy lapálie a jiné texty
(možná jste v médiích minulý týden slyšeli, že pan Steklač zemřel)

z čítanky si přečtěte ukázku z knihy Boříkovy lapálie na str. 131–133
vypracujte pracovní list Boříkovy lapálie (v příloze)

Ve slohu se budeme věnovat popisu krajiny, mám pro Vás proto
následující „výzvu“: vyfoťte pár fotek zimní krajiny (zimních detailů).
Povedené fotky můžete zároveň do 31. 1. poslat do školní fotografické soutěže!!!
Kdo nemá možnost fotit (ve výjimečných případech), vzpomeňte si na nějakou konkrétní
chvíli v přírodě, v krajině. Budeme s tím později pracovat.


