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Český jazyk – 6. ročník 
 
Mluvnice: 
 
Opakujte si slovní druhy a určování mluvnických kategorií u podstatných jmen, přídavných 
jmen a sloves, připomínám rovněž zájmena a číslovky. 
 
V učebnici vypracujte úkoly na str. 60 cv. 8, str. 61, cv. 9 a cv. 1 – slovesné časy. 
     
     Str, 62, cv. 3, 4 (všechny podúkoly), cv. 5 
 
Souhrná cvičení – str. 66, cv. 1, cv. 4 
 
Slovní druhy máme tímto probrané, jakmile se uvidíme, bude velká závěrečná písemka. 
V následujícím týdnu si začnete opakovat větné členy – podmět a přísudek. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Sloh – doma napište popis toho, co doma děláte v tyto dny, kdy je škola zavřená. Rozsah 
práce – minimálně jedna A4. Slohová práce bude mít také osnovu. 
 
 

 
Literatura: 
 
V čítance si přečtete texty na str. 98 (Barevná svatba a Jak namalovat ptactvo lesní). 
 
V pondělí jsme si povídali o mýtech, přečtěte si text na str. 200 (Trojská válka), bude 
přiložen přiložím zápis, který si můžete přepsat či vytisknout a vlepit do sešitu z literatury, 
bude se týkat tématu POVĚST. 
 
Trojská válka – Eduard Petiška, k následujícím úkolům vypracujte odpovědi: 
 

1. Jde o poezii, prózu nebo drama? 
2. Jde o lyriku či epiku a proč? 
3. Kdo byly Héra, Athéna a Afrodita? 
4. Co rozhodlo o osudu města? 
5. Jak se město nazývalo? 
6. Do koho se Paris zamiloval a co to způsobilo? 
7. Vyhledejte, kdo byli Odysseus a Achilleus. 
8. Kdo válku vyhrál? 
9. Co znamená pojem trojský kůň, jakou roli hraje v příběhu? 
10. Jak příběh dopadl? 

 
Pokuste se vysvětli, co znamenají slovní spojení: danajský dar a achillova pata. 
 
Dále bude v příloze text o Šalamounovi, ke kterému vypracujete úkoly.  
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ÚKOLY: 
 

A. Odpovězte na otázky a získáte tajenku (hebrejský název knihy „Kazatel“, kterou 
tradice připisuje Šalamounovi). 
 
1. Jak byl Šalamoun starý, když nastoupil na trůn? 

O) 21 let 
K) 18 let 
S) 40 let 

 
2. Jak dlouho Šalamoun kraloval? 

O) 10 let 
L) 27 let 
O) 40 let 

 
3. Jaké stromy rostly v oblasti Šalamounovy země? 

B) mandlovník, olivovník, palma kokosová 
E) smrk, jedle, borovice 
H) cypřiš, cedr, fíkovník 

 
4. Pro jakou vlastnost si lidé Šalamouna cenili? 

E) moudrost 
D) veselost 
R) zádumčivost 

 
5. Jak se jmenoval Šalamounův otec? 

A) Hospodin 
L) David 
C) Uriáš 

 
6. O co požádal Šalamoun Boha? 

E) moudrost a umění vládnout 
CH) věčný život 

I) Peníze 
 

7. Jak Šalamoun řešil spor dvou žen o dítě? 
B) Dostala ho první žena 
J) dostala ho druhá žena 
T) dal příkaz k rozetnutí dítěte 

 
TAJENKA: 
 

B. Vysvětli, jakým způsobem Šalamoun poznal, kdo je pravá matka. 
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C. Podle textu podtrhni ty výrazy, které souvisejí se Šalamounem. 
 
zbudování Jeruzaléma  zbudování chrámu syn Uriášův  syn Betsabin 
  
kat  literární činnost soudce  král 
 

 
D. K následujícím výrazům z textu doplň synonyma. 

 
Zeměplaz 
 
Spravovati 
 
Bezživotí 
 
 

E. K následujícím biblickým postavám doplň jejich protějšky. Čím se vzniklé dvojice 
proslavily? 

 
Marie, Goliáš, Eva, Abel 

 
Adam - ………………. - _______________________________________________________ 
 
Kain - …………………. - _______________________________________________________ 
 
Josef - ………………… - _______________________________________________________ 
 
David - ………………… - _______________________________________________________ 
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Autoři bájí (mýtů) 
 
Eduard Petiška (1924-1987) 
 

- prozaik, dramatik, překladatel 
- autor knih pro děti a mládež, převyprávěl řadu mytologických příběhů 
- psal i leporela a pohádky pro nejmenší děti 
- v mládí často cestoval, to se odrazilo v jeho tvorbě 

 
Staré řecké báje a pověsti – převyprávěné řecké báje a pověsti 

- Vystupují v nich antičtí hrdinové, bozi a mytologické bytosti (Kyklopové, Sirény, 
Múzy) 

 
Příběhy, na které svítilo slunce (podtitul: Báje a pověsti starého Egypta, Mezopotámie a 
Izraele) 
 
 
Rudolf Mertlík (1913-1985) 
 

- překladatel, prozaik, básník 
- tvořil pod pseudonymy (krycí jméno autora, nepublikuje pod vlastním jménem) 
- autorem Starověkých bájí a pověstí 

 
 
Přikládám odkaz na audioknihu – děti si mohou poslechnout další báje 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q6SP7YI-Ufk&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-
oGyoku  
 
 

POVĚST 
 

- epický žánr lidové slovesnosti 
- smyšlený příběh, který má pravdivé jádro 
- váže se ke konkrétnímu času, místu, předmětu, osobě nebo události 
- mohou v ní vystupovat nadpřirozené bytosti 

 
Můžeme je dělit na: 
 

a) Místní – vztahují se k určitému konkrétnímu místu (hradu, domu, hoře apod.) 
b) Historické – líčí konkrétní dějinnou událost v minulosti 
c) O původu (etiologické) – o mytickém stvoření světa a člověka 
d) Legendární – o významných světcích 
e) Erbovní a rodové – o vzniku šlechtických i městských erbů 
f) O lidech – o osobnostech, které měly např. mimořádné nadání a sílu, o nevšedních 

lidských osudech 

https://www.youtube.com/watch?v=q6SP7YI-Ufk&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku
https://www.youtube.com/watch?v=q6SP7YI-Ufk&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku
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g) Démonické – vystupují v nich nadpřirozené bytosti, např. čerti, víly, čarodějnice 
 

Autoři: 
 
Alois Jirásek (1851-1930) 

- prozaik, dramatik, politik 
- napsal mnoho prozaických i dramatických děl 
- věnoval se českým dějinám, od nejstarších dob přes husitství, dobu pobělohorskou až 

po národní obrození 
- pracoval jako učitel 
- napsal Staré pověsti české – pověsti o praotci Čechovi a jeho dcerách či o Sibylině 

proroctví 
 
Ivan Olbracht (1882–1941) 

- kniha Ze starých letopisů – zmiňuje postavy Kroka, Libuše, Přemysla, Bivoje apod. 
 
Eduard Petiška – viz výše 
 
Ivona Březinová (1964) 

- současná spisovatelka knih pro děti a mládež 
- píše pohádky, dobrodružné příběhy apod. 
- kniha Kozí příběh – Pověsti staré Prahy vznikla na základě scénáře filmu Jana 

Tománka 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TSYQKFSaAqY 
 
Nastudujte si pověsti o praotci Čechovi, Bivojovi, Horymírovi a Krokovi. 
 
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/o-cechovi-stare-povesti-
ceske.html#axzz6GSksVBeV 
 
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/o-krokovi-a-jeho-dcerach-stare-povesti-
ceske.html#axzz6GSksVBeV 
 
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/o-bivoji-stare-povesti-
ceske.html#axzz6GSksVBeV 
 
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/o-kresomyslu-a-horymirovi-stare-povesti-
ceske.html#axzz6GSksVBeV 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TSYQKFSaAqY
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/o-cechovi-stare-povesti-ceske.html#axzz6GSksVBeV
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/o-cechovi-stare-povesti-ceske.html#axzz6GSksVBeV
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/o-krokovi-a-jeho-dcerach-stare-povesti-ceske.html#axzz6GSksVBeV
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/o-krokovi-a-jeho-dcerach-stare-povesti-ceske.html#axzz6GSksVBeV
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/o-bivoji-stare-povesti-ceske.html#axzz6GSksVBeV
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/o-bivoji-stare-povesti-ceske.html#axzz6GSksVBeV
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/o-kresomyslu-a-horymirovi-stare-povesti-ceske.html#axzz6GSksVBeV
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/o-kresomyslu-a-horymirovi-stare-povesti-ceske.html#axzz6GSksVBeV

