
Český jazyk, 6. třída 

 

Milí žáci, 

posílám vám úkoly z českého jazyka na tento týden. Připomínám, že před uzavřením škol jsme v 

českém jazyce procvičovali větné členy.  

Kromě podmětu a přísudku, které byly pro vás opakováním, jsme se seznámili s novými větnými 

členy – přívlastkem a předmětem. Zbývá nám probrat ještě příslovečné určení. 

 

Příslovečné určení je vedlejší větný člen, na který se ptáme otázkami: 

KDE? (např. Uvidíme se doma.) V tom případě se jedná o příslovečné určení MÍSTA (Pum) 

KDY? (např. Sejdeme se odpoledne.) Pak se jedná o příslovečné určení ČASU (Puč) 

JAK? (např. Udělal to dobře.) Potom hovoříme o příslovečné určení ZPUSOBU (Puz) 

 

1. Kapitolu o příslovečném určení si prosím nastudujte v učebnici. 

Poté vypracujte všechna cvičení na tuto látku, která máte v učebnici a v pracovním sešitě. 

 

Připojuji důležitou poznámku: Pokud větný člen může být určen více způsoby (lze se na něj více 

způsoby zeptat), vždy má přednost přívlastek, na druhém místě je příslovečné určení a teprve 

naposled předmět. 
 

Př: Pokračovali jsme dále příjemnou cestou lesem. 

 

Kudy? Lesem 

Kým, čím? Lesem 

Jakou cestou? Cestou lesem.          

 

= lesem je přívlastek neshodný 

 

Kromě cvičení na příslovečné určení si prosím procvičujte pravopis na cvičeních v pracovním 

sešitě, která jsme pro nedostatek času vynechali a nevypracovali. 

 

+ zde připojuji několik vět ke grafickému větnému rozboru (vyhledat Po, Př, Pks/n, Pt + pád, 

Pum/č/z, znázornit vše pomocí šipek, jak jsme se učili): 

 

 Nedávno jela celá naše třída vlakem do Benátek. 

 

 Koronaviru se nebojíme. 

 

 Česká republika se teď nachází v karanténě. 

 

 Petr i Tonda se těší do školy. 

 

 Saša se doma pilně učí český jazyk. 

 

 Ostatní děvčata se připravují na písemnou práci. 

 

Cvičení z učebnice i tyto větné rozbory vypracujte prosím do školního sešitu. 

 

2. Co se týče slohu, dejte rodičům zkontrolovat popis pracovního postupu (laboratorní práce), který 

jste měli za domácí úkol a případně s nimi opravte chyby. 

3. V čítance si vyberte jednu ukázku z kapitoly PUTOVÁNÍ ZA MRAZEM V ZÁDECH, přečtěte si 

ji a odpovězte si s rodiči na otázky pod textem. 

 


