
Český jazyk 6. třída           

Týden 22.3.-26.3.2021 

Jméno: _______________________ 

 

1. procvič si tvary podstatných jmen: 

- dokonči věty. Doplň správný tvar slova pes, kobyla (podle vzoru): 

 

Slyšela jsem pohádku o _____psovi____ . Slyšela jsem pohádku o __kobyle____ . 

Jdu na procházku bez  _____________ . Jdu na procházku bez    ____________ . 

Bojím se přiblížit ke  _____________ .      Bojím se přiblížit ke      ____________ . 

Jdu na výlet se  _____________ .         Nestrkej do mé              ____________ . 

Nestrkej do mého  _____________ .         Koupila jsem kartáč na ____________ . 

Koupila jsem kartáč na _____________ .         Ptáček proletěl nad      ____________ . 

Ptáček proletěl nad  _____________ . Hříbě je u                        ____________ . 

Chytila jsem blechu od _____________ . Půjdu se podívat za       ____________ . 

Hodil klacek po  _____________ . Šla jsem před                  ____________ . 

Našla jsem botu v pelíšku u _____________ . Dala jsem slámu pod     ____________ . 

Půjdu se podívat za  _____________ . Přišla jsem od                 ____________ . 

Šla jsem před   _____________ .  

Položila jsem kobereček pod _____________ . 

 

- doplň neúplná slova: 

 
- vypiš z článku V divadle: 

podst. jména rodu mužského    podst. jména rodu ženského   podst. jména rodu středního 

_______________________      _______________________   _______________________ 

_______________________      _______________________   _______________________ 

_______________________      _______________________   _______________________ 

_______________________      _______________________   _______________________ 

_______________________      _______________________   _______________________ 



- doplň a odůvodni i-y v těchto slovech:           - napiš všechny měkké souhlásky: 

P_í_chá     _není vyjmenované slovo___      _ži___________________________________ 

hl__na        ____________________                 - napiš všechny tvrdé souhlásky: 

pol__bek    ____________________                 _hy___________________________________ 

kom__n      ____________________                 - napiš všechna písmena, po kterých jsme se  

d__vadlo    ____________________                   učili vyjmenovaná slova: 

sv__t__      ____________________                  _b____________________________________ 

skř__van    ____________________ 

v__běhne  ____________________ 

vhodn__    ____________________ 

  

- doplň neúplná slova a uhodni hádanku  

 
- doplň neúplná slova a potom vyber a napiš vždy dvě slova, která se rýmují například 

   sýr – výr 

 

___sýr______  a _____výr____  ___________   a ____________ 

___________   a ____________ ___________   a ____________ 

___________   a ____________ ___________   a ____________ 

 

- urči u podstatných jmen číslo jednotné (jeden/jedna) nebo číslo množné(dva/dvě): 

 

Koblížek _____________ pastelky _____________ 

Sekretářky       _____________ kabelky _____________ 

Ponožka _____________ kalhoty _____________ 

Prsty  _____________ pěst  _____________ 



2. zopakuj si vyjmenovaná slova HMYZ – MYŠ - HLEMÝŽĎ 

 

 

 

 

Napiš co znamená, když se řekne: 
- Je mokrý jako myš?  ____________________________________________________ 

- Jde pomalu jako hlemýžď. ____________________________________________________ 

- Bylo nás tam jako hmyzu. ____________________________________________________ 



- přečti si článek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Odpověz celou větou na otázky: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

opět do středy: 31.3.2021.   


