
Český jazyk 6. třída           

Týden 15.3.-19.3.2021 

Jméno: _______________________ 

 

1. procvič si tvary podstatných jmen: 

- odpověz na otázku celou větou: 

     _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

- doplň správné tvary podstatných jmen k předložkám (podle vzoru): 

Škola bez  školy      hřiště   bez ____________     kamarád   bez _______________ 

 ke  škole        ke   ____________             ke  _______________ 

 o  škole                         o   ____________               o  _______________ 

 se  školou                     se   ____________             se  _______________ 

 ve  škole                       ve   ____________             ve  _______________ 

 do  školy                       do   ____________             do  _______________ 

 na  školu                       na   ____________             na  _______________ 

 nad  školou                   nad  ____________           nad _______________ 

 od  školy                        od   ____________             od  _______________ 

 po  škole                        po   ____________             po  _______________ 

 pod  školou                   pod   ____________           pod  _______________ 

 pro  školu                      pro   ____________           pro  _______________ 

 před  školou                 před   ____________         před  _______________ 

 u  školy           u   ____________              u  _______________ 

 za  školou                     za   ____________             za  _______________ 

 

- doplň neúplná slova: - odůvodni i-y v těchto slovech: 

ž_vá ____________________ 

b_lých ____________________ 

l_stů    ____________________ 

zp_vá  ____________________ 

ptác_  ____________________ 

sv_t     ____________________ 

 vžd_cky  __________________ 

 v_skočí  ___________________ 



- napiš názvy dní:                       - urči  rod                                   - seřaď dny podle abecedy 

__pondělí__________              __to – rod střední_____            1. ___________________ 

___________________              ___________________            2. ___________________ 

___________________              ___________________            3. ___________________ 

___________________              ___________________            4. ___________________ 

___________________              ___________________            5. ____________________ 

___________________              ___________________            6. ____________________ 

___________________              ___________________            7. ____________________ 

 

- nahraď obrázky slovy a napiš. Potom urči rod podstatných jmen: 

k autu - střední                       _________________ 

 

_____________                     _________________ 

 

______________                            _________________ 

 

______________                     _________________ 

 

 

- napiš množné číslo podle vzoru:                       - napiš jednotné číslo podle vzoru: 

 

Jednotné číslo      množné číslo                              množné číslo      jednotné číslo 

 

Kytička (jedna)     kytičky (dvě)                              prsty (dva)           prst (jeden) 

Básnička                ___________                            veverky                 ___________  

Moucha                 ___________                            holčičky                ___________ 

Piškot                     ___________                            pytlíky                   ___________ 

Sova                       ___________                            kapesníky             ___________ 

Párek                     ___________ ponožky                ____________ 

Sklenice                ___________ ruce                       ____________ 

Potkan                  ___________                            papíry                    ____________ 

Štěně                    ___________                             kaktusy                 ____________ 

 

 



2. opakování vyjmenovaných slov: 

 

 

-  



 

- napiš nářadí, které žáci používají k práci (podle obrázku): 

_____________________         _______________________    ________________________ 

_____________________         _______________________    ________________________ 

_____________________         _______________________    ________________________ 

- nejprve napiš ke všem postavám na obrázku jména dětí, která si vymyslíš: 

- teď doplň jména dětí k činnostem, které dělají na obrázku: 

___________ryje                     ___________uhrabává                    ___________ dělá jamky 

___________sází                     ___________seje                              ___________vyměřuje záhon 

___________zalévá                ___________radí                               ___________pomáhá 

___________kypří půdu        ___________vkládá rostlinu do jamky 

___________přitiskuje rostlinu do půdy 

- vylušti hádanku: 

_________________________________

  

____________________________ 

 

Pokud bude pokračovat distanční výuka i v dalším týdnu, úkoly je třeba splnit 

opět do středy: 24.3.2021 – tento den si je vyzvednou asistentky.   


