
 

STUDIJNÍ PLÁN NA OBDOBÍ OD 25.3. DO 8. 4. 

Upozornění – Pokud jsou u některého předmětu uvedeny jako výuková pomůcka pracovní listy (PL), jsou 
řazeny na konci tohoto dokumentu.  Pokud by se vám nějak rozhodila grafika PL (problémy s jejich 

zobrazením), nebo jste měli jakýkoliv jiný problém, požádejte vyučující příslušných předmětů o pomoc. 
Jejich e-maily jsou k dispozici na stránkách školy. 

Matematika 6 

Opakování – vypracování příkladů ze Zlatých testů (jsou podbarveny žlutě). Testů je 20 (I-X X), takže každý pracovní 
den vypracuj 2 testy od začátku učebnice. 

Počtářské chvilky – můžeš počítat až do konce. Pokud je máš ve škole, stav se pro ně od 8 do 10 hodin. 

Fyzika 6 

Opakování: Teplota. Přečti si učebnici od str. 55-61.  

Nová látka: nastuduj nové téma Síla str. 64-66. 

Přírodopis 6 

Téma – Žahavci a ploštěnci 
Učebnice Přírodopis 2. díl, str. 7 a 8. 
Úlohy v interaktivním pracovním sešitě Přírodopis 6 po přihlášení na odkazu 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/62109/6e41ff7341efe11096298ae6a3e09bd5 
 

Zeměpis 6 

Téma: obce, státy, světadíly 

❖ Nejprve vypracovat přiložený pracovní list Jak žijí lidé – obec, stát, světadíl, Země 

❖ Samostatná práce na téma stát – pracovní list Představuji vám … 

o Vyber si jeden stát, kam by ses chtěl/a někdy podívat, nebo kde už jsi byl/a a který tě zaujal. Doplň do 
pracovního listu příslušné informace.  
o Odešli hotový pracovní list na e-mail vohrnova@zszbuch.cz a to prosím do 5.dubna. Soubor pojmenuj 

svým příjmením, nebo napiš své příjmení do předmětu e-mailu. Případně odevzdáš po návratu do školy.  
o Svůj vybraný stát budeš prezentovat před spolužáky – představíš jim ho, takže je dobré si promyslet, 
co a jak řekneš. Práce bude hodnocena známkou. 
 

Anglický jazyk 6 (skupina p. uč. B. Štaifové) 

- Pokračujte v pracovním sešitě a učebnici v lekci 6 a hlavně přítomný čas průběhový. 
- Nadále využívejte procvičování zdarma na www.umimeanglicky.cz (hlavně přítomný čas průběhový a 
prostý). Využít můžete také videa na www.youtube.com . 

- Na konci dokumentu najdete pracovní listy s procvičováním přítomného času průběhového, pracovní 
listy odevzdáte ke kontrole. Pokud nemáte možnost vytisknout si PL, pište si poznámky do Wordu, na papír 
nebo do sešitu. 
- Jakékoli dotazy pište na emailovou adresu staifova@zszbuch.cz 

- Podívejte se na nějaký film, či seriál v anglickém změní s českými titulky. Zapište si název filmu 

(seriálu), 10 slovíček, které jste pochytili a 5 jednoduchých vět s použitím přítomného času průběhového         

(např. co dělá hlavní hrdina – The spiderman is jumping from the house.) 

 

mailto:vohrnova@zszbuch.cz
http://www.youtube.com/
mailto:staifova@zszbuch.cz


 

Anglický jazyk 6 (skupina p. uč. P. Schubertové) 

Opakování 5. A 6. Lekce včetně slovní zásoby, umět rozlišit užití přítomného času prostého a průběhového. 

Pracovní sešit str. 57-60. 

Choose between present simple and presen continuous for these verbs ( stative or active) and rewrite it into the 

grammer  book. Rozhodni, zda se ve větách jedná o přít. č. prostý, nebo přít. č. průb. a věty přepiš do 
gramatického sešitu. 

1.This soap ( not taste right) 

2. You love him? 

3.Emm (look lovely) in that dress. 

4. You (see) what I mean: 

5. It( be (really damp today. 

6. She ( have a bath) every morning. 

7. I (need )some new clothes for the winter. 

8. I´m afraid ( not know the answer to the question). 

9. My children ( not believe) in fairies. 

10. Jane ( see ) her doughter next month. 

11. We want to ( go) to the USA next week. 

12. My doughter ( enjoy) going to  discos. 

13..Why you ( look) at me like that. 

14. My friends ( have) a good time at the moment. 

15.What you ( think ) about Sue´s new house? 

16. I ( not feel well).  Can I sit down please 

17. Mary ( not be a nurse), she is a doctor. 

18. I ( hope), the weather is good tomorrow. 

19. You ( want) a sandwich? 

20. I ( have) a terrible toothache 

 

Tělesná výchova 6 

https://youtu.be/dINzLVPI9KQ 

 

https://youtu.be/GJG1DYvM5Lw 

https://youtu.be/LyPHDSoQShY 

 

https://youtu.be/dINzLVPI9KQ
https://youtu.be/GJG1DYvM5Lw
https://youtu.be/LyPHDSoQShY


 

Český jazyk 6 

Moji milí,  

      doufám, že jste již všichni úspěšně přešli na domácí výuku. Rozvrhněte si práci v následujícím období tak, abyste 
každý den (po-pá) věnovali nějaký čas českému jazyku. Nemusíte to přehánět, na češtinu by vám mělo stačit 20 
minut, záleží na tom, jak rychle čtete. V PL jsou krátké texty, stačí, když každý den zvládnete jeden z nich, včetně 
úkolů k nim). Pokud budete potřebovat moji pomoc, využijte e-mail nebo skype. Úkoly jsou zadané tak, abyste je 
zvládli samostatně. Neúkolujte rodiče. Jste šikovní, zvládnete to. 

 

 

A co byste měli mít hotové? 

Mluvnice 

- zkontrolované souhrnné opakování, včetně případné opravy; e-mailem napsat, jak se vám dařilo 

- v sešitě na mluvnici napsané výpisky o podmětu (68-69 zelené rámečky)  

 

Literatura 

- přečtená alespoň jedna klasická pohádka (Erben, Němcová) a jedna moderní pohádka (v tomto případě lze četbu 
nahradit i filmovým zpracováním, např. Lichožrouti, Fimfárum, Lotrando a Zubejda; dejte prosím přednost českým 
autorům) 

 

A teď pokračování: 

Literatura – práce s texty pohádek, viz PL níže (kdo nemá možnost tisku, využívá jen text a úlohy plní do sešitu na 
literaturu a sloh; do sešitu napíše název pohádky a autora, není třeba opisovat zadání úkolů, stačí jen číslo a k němu 
řešení; u některých úloh jsou uvedeny podrobnější pokyny.) 

 

Sloh – popis místnosti 

Vzpomeňte si, co všechno už jsme se naučili o tom, jak napsat popis (podívejte se do sešitu, do učebnice s. 118-119, 

pro ty, kteří nechali ve škole PL, přikládám pro jistotu znovu, viz níže) 

Použijte nabyté vědomosti a dovednosti a napište slohovou práci – popis místnosti (můžete si vybrat mezi vaším 
dětským pokojem, třídou, nebo třeba popište pokoj, po kterém toužíte). Udělejte si osnovu (pomůže vám např. uč. s. 
121). Text čleňte do odstavců, dávejte pozor, abyste dodrželi při popisu nějaký systém. Nezapomeňte na slovní 
zásobu, pokuste se vyhýbat slovesům být a mít.  

Práci mi pošlete e-mailem, a to do 8.4.  

 

 

 

 



 

Dějepis 6 

Milí žáci, zdravím vás všechny! 

• Využívejte již zadané PL. Pracujte samostatně, neúkolujte rodiče. Jste šikovní, zvládnete to. 
• Pokud nemáte možnost vytisknout si PL, pište si poznámky do wordu, na papír, případně si zaveďte sešit. 
Nezapomeňte, že cílem není toho co nejvíc napsat, ale co nejvíc se dozvědět       Tak si práci rovnoměrně rozložte. 
• Sledujte e-mail, pokud to bude potřeba, budu posílat doplňující informace. Můžete se na mě také kdykoliv 
obrátit (e-mail borusikova@zszbuch.cz, skype).  

 

Co byste měli mít již hotové (minimálně)?  

 

1) Úvod do dějin starověkého Řecka  
2) Řečtí bohové  
3) Kréta a minojská civilizace – do 1.4. poslat e-mailem odpovědi na tuto část PL (stačí jméno postavy z dějin 
starověkého řecka a číslo charakteristiky, např. Zeus - 7): ⟹ 085 + 086   Kréta je spjata s mnoha řeckými bájemi. Spoj jména bájných hrdinů s jejich charakteristikou. …….. Mínotauros         1. vynálezce, který postavil labyrint pro Mínotaura a sestrojil křídla z ptačích per …….. Daidalos         2. princezna, která se zamilovala do Thésea a poradila mu, jak se dostane z labyrintu …….. Zeus          3. syn Daidala, který se utopil v moři při útěku z Kréty …….. Théseus         4. dívka, do které se zamiloval Zeus, matka krétského krále Mínoa …….. Ariadna         5. obluda – lidské tělo s hlavou býka …….. Európa          6. hrdina, který zabil Mínotaura …….. Ikaros          7. vládce řeckých bohů 

 Doplňující studijní materiál: www.youtube.com (Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti – 23.díl Daidalos             a Ikaros; 25.díl Ariadnina nit) 

A teď pokračování: 
 

1) Mykénské období (uč. str. 87 + PL) 
 

2) Homérské období (uč. str. 88-89 + PL), doplňkové materiály: www.youtube.com – Kompas času (Řecko 1 od 1.52 
do 5.17) 

 

Následující část PL vyplněnou odeslat e-mailem do 5.4. (kdo nemá jiné možnosti, tak prostě text přepíše s vyplněnými 
odpověďmi, stačí jen tu část textu, kde odpovědi chybí, není třeba přepisovat celé): 
 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


 

 

Každá válka má svou záminku, která stojí na počátku jejího rozpoutání. Co bylo 
„jablkem sváru“ v případě trojské války? O tom vypráví příběh známý jako 

„Paridův soud“. Přečti si jej a doplň vynechaná jména. 

Paris při pohledu na bohyně úžasem oněměl. Héra mu podala zlaté jablko 
a řekla: „Paride, rozsuď náš spor. Zlaté jablko má dostat ta nejkrásnější z nás. 
Když dáš jablko mně, staneš se vládcem nad celou Asií, nejmocnějším 
panovníkem na celém světě.“ 

Athéna se usmála a řekla: „Když dostanu jablko já, budeš nejslavnějším vojevůdcem všech dob. Vyhraješ 
každou válku a nepřátelská města ti budou sama otvírat brány, jakmile se k nim s vojskem přiblížíš.“ 

Afrodíté řekla sladkým hlasem: „Jestliže dáš jablko mně, slibuji ti ženu tak krásnou, že krásnější neviděl svět.“ 

Paris okamžik zaváhal a pak podal zlaté jablko bohyni ………………………….. . Tím si rozhněval bohyni H……………………… 

a At………………………. a rozhodl o svém osudu i o osudu města Tróje. 

                                                                                                             (Podle knihy E. Petišky: Staré řecké báje a pověsti) ⇨ 088-089      Vyhledej informace. 

 

ÍLIAS            ODYSSEA 

Na kterém poloostrově leží Trója?  …….................. (M 081)              Na kterém ostrově se narodil Odysseus? ………………...  

Jaký je řecký název tohoto města? .................................      Jak dlouho Odysseus putoval domů? ………………………. 

O kolika dnech války se v eposu píše? ...................      Jak se jmenovala Odysseova věrná manželka? 

Jak dlouho válka trvala? ..................................       …………………………….. 

Rozděl hlavní hrdiny příběhu podle toho, jestli válčili  

na straně Řeků nebo Trójanů.  

                  Odysseus, Priamos, Achilleus, Hektor 

              Řekové    Trójané 

.......................................  ........................................ 

....................................... ........................................ 

Pro filmové nadšence: film Troja 

3) Městské státy a kolonizace – uč. str. 90-91 + PL  

4) Sparta a Athény – uč. str. 92-95 + PL 

Doplňující studijní materiály: www.youtube.com (Kompas času - Řecko 1 od 5.20 do 8.35) 

Pokud byste časově nezvládali, nevadí, počítám s tím, že pokud to bude nutné, zvolníme tempo. 

http://www.youtube.com/


B. Doplň významové sloveso s koncovkou “ing” 
1.Kate is ______________ dinner (cook). 

2.They are _________ an egg. (paint) 

3.We are ______________ an apple (eat). 

4.Somebody is ___________ (come). 

5.I am ____________ snowman. (make). 

6.The children are ____________footbal. (play). 

7.You are ______________ a nice song (sing). 

8.The dog is _____________ (sleep). 

9.The cat is ________________ (run). 

10.He is _______________ coffee (drink). 

C. Doplň do tabulky is/ are /not and/ sloveso 
s ”ing“ aby byla věta záporná.  
 
1. I am ______ cooking. 

2. He _______ not eating. 

3. She is not _____________ (sleep) 

4. It ___  ____   _________ (rain). 

5. They are _____painting Easter eggs. 

6. We _____ not eating now.  

7. You ____   _____ _________(walk). 

8. Mary is _____ sleeping. 

9. Kate and John ____ not watching TV. 

10.The dog ___ _____ _______ (jump). 

D. Vytvoř otázky. Doplň do vět sloveso být ve 
správném tvaru a sloveso končící “ing”                      
1. ______  I  _____________ dinner? (cook) 

2. _______ Jack ______________ pie? (bake) 

3._______ the girls ______________? (eat) 

4.___    it_______________? (rain) 

5. ____they___________Easter eggs? (make) 

6.______  you ____________ ? (coming) 

7. ____ the dog________________ ?(bark) 

8._____ she ________________?(talk) 

9.______he ____________________?(laugh) 

10_____Kate and John ____________?(sleep) 

 

AJ - Pracovní list  - Present continuous 1 (skupina p. uč. Štaifové) 

   

Zopakuj si tvoření přítomného času průběhového a doplň tabulky.   

  
 

Present Continuous 
oznamovací věta 

“to be” + sloves končící “ing”   
 

I am walking. 
She is talking. 
He is laughing.  

It is raining. 
They are singing. 
We are cooking. 
You are smiling. 

 

 
Present Continuous - zápor 

“to be” +”not” + 
sloveso končící “ing”   

 
I am not walking. 
She is not talking. 
He is not laughing. 

It is not raining. 
They are not singing. 
We are not cooking. 
You are not smiling. 

 

A. Doplň  sloveso být ve správném tvaru. 
 

1) Kate _____ cooking a dinner. 

2) Mom _____ preparing the table.  

3) John  ______ making coffee.   

4) The boys _____ watching TV. 

5) It ____ snowing outside. 

6) The baby ____ laughing. 

7) The girls ____ painting Easter eggs. 

8) We_______ eating salad. 

9) The kangaroo ____ jumping. 

10) They _____ staying at home. 

 

Present Continuous 
otázky 

 to “be” + zájmeno (podst. 
Jméno) + sloveso končící “ing”   

 
Am I walking? 
Is she talking? 
Is he laughing? 

Is it raining? 
Are they singing? 
Are we cooking? 
Are you smiling? 



 

 

AJ - Pracovní list  - Present continuous 2 (skupina p. uč. Štaifové) 

   

Přelož si slovesa v rámečku a doplň je do vět se správném tvaru. Sloves je vice, než vět.  

 

do     sing      drive    fly     read      play    take     walk     run    speak    ride    

write  travel     go    sleep    watch  play 

 

1. At this moment, Tim _____________________ by train. 

2. That man ____________________ really fast in the park. 

3. The young girl ___________________ the piano beautifully. 

4. Ali ____________________ his homework in the kitchen. 

5. He ____________________ Chinese. I don’t understand him.  

6. Tom _____________________ a letter to his father. 

7. We ____________________ a very good film at the cinema. 

8.  I ______________________ to New York tomorrow. 

9. His father ____________________ a newspaper in the garden. 

10. My mother ___________________ a new car to London. 

11. Lee _____________________ his bike to school today. 

12. The children ___________________ a lovely song. 

13. My friends and I ____________________ football. 

14. They ______________________ to the theatre tonight. 

 (pokud některým slovům nerozumíš, podtrhni si je a pokus se je najít ve slovníku) 

 

 

 



 

Starověk – ŘECKO – Městské státy a kolonizace (800-500 př.n.l.)   

(Učebnice str. 90-91) 

POLIS = městský stát 

OBČANÉ = svobodní obyvatelé městského státu 

Připoj k popisu, o kterou vrstvu obyvatel řeckého městského státu se jedná. Vyber slova z nabídky a doplň je do 
pyramidy. Pyramida vyjadřuje postavení osob v řecké společnosti podle majetku a práv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká řecká kolonizace – důvody: ………………………………………………………………………………………………………………………………… ⇨ 090   mateřské město = .............................................  

Pracuj s mapou: Vyznač na mapě 
tři hlavní směry řecké kolonizace: 

1. západ = jižní Itálie (město 
Neapolis), Sicílie (město Syrakusy)
  

2. východ = Malá Asie, pobřeží 
Černého moře (město Byzantion)
 

3. jih = severní Afrika (město 
Kyréné) 

 

 

  

  

   

Před každou výpravou Řekové žádali o radu věštce. Nejvýznamnější věštírna byla v Delfách. Zde 
předpovídala budoucnost věštkyně Pýthia. 

V 7. a 6. století př.n.l. získali v některých městských státech samovládci – tyrani. Většinou zaváděli reformy ve 
prospěch nespokojených řemeslníků a obchodníků. Za jejich vlády se rozvíjelo řemeslo  a obchod, a také 
literatura, umění a architektura.  



 

 

Starověk – ŘECKO – Sparta a Athény (800-500 př.n.l.)  

(Učebnice str. 92-95) 

SPARTA  

M 081  Sparta se nachází na poloostrově ……………………………………… ⇨ 092  Spartský stát založili bojovní     …………………………………….. 

               Sparta se nachází v kraji zvaném   ……………………………………… ⇨ 092-093 Zakroužkuj ANO/NE. 

Veškerý život ve Spartě byl podřízen vojenskému výcviku. ANO      NE 

Stát podporoval kulturu a vzdělání.    ANO      NE 

V čele státu stáli dva králové.     ANO      NE 

Stát řídilo devět úředníků s různými povinnostmi.  ANO      NE 

Slabé děti byly po narození zabíjeny.    ANO      NE 

Otroci (heilóti) patřili celému státu.    ANO      NE 

 

Základem spartského vojska byli vždy těžkooděnci (hoplíté). 

Ve skrývačkách jsou ukryty čtyři součásti výzbroje a výstroje spartského bojovníka. Najdi je. 

Spartští těžkooděnci byli již blízko písčitého břehu.   ………………..  ……………….. 

Hosty nenechme čekat.  ……………….. 

Rolník kypřil bažinatou půdu. ……………….. 

ATHÉNY     ⇨ 094    Athény se nacházejí na poloostrově ……………………………….  

  Athény dostaly jméno podle bohyně ……………………………… Athény. 

 ⇨ 094-095     Zakroužkuj ANO/NE. 

    Každý občan se částečně podílel na řízení státu.   ANO      NE 

    Stát podporoval kulturu a vzdělání.       ANO      NE 

    Stát řídilo devět úředníků.        ANO      NE  

    Ženy byly podřízeny mužům.        ANO      NE  ⇨ 095 Významným athénským politikem byl v 6. století př.n.l. SOLÓN. 

Na Solónovy reformy navázal KLEISTHENÉS (konec 6.stol. př.n.l.). Rozdělil obyvatelstvo 

podle jeho územní příslušnosti. Zřídil také střepinový soud – ostrakismus. 

→ počátky DEMOKRACIE (řecky „vláda lidu“)  



 

Jak žijí lidé – obec, stát, světadíl, Země  Zeměpis    jméno:  

Pracuj s učebnicí na str.73 -75, atlasem a svými vědomostmi a doplň text: 

 

Země 

Naše planeta …………………………… je zatím jediným známým místem ve vesmíru, kde se nachází život. Země je 

z větší části pokryta vodou, tyto velké vodní plochy nazýváme oceány. Známe jich celkem………(počet), 

například ………………………………………………… oceán nebo ………………………………………………………..oceán. 

 

Světadíly 

Pevnina na Zemi se člení do ………(počet) světadílů. Jedná se o velké plochy obvykle oddělené moři a oceány.  

Připomeň si názvy jednotlivých 

světadílů a pojmenuj je v mapě: 

 

 

 

 

 

Státy 

Stát je ohraničené území, na 

kterém žijí lidé mluvící stejným jazykem a stejnými tradicemi. Stát, ve 

kterém žijeme, se nazývá ……………………………………………………….. Nachází 

se na světadílu zvaném ………………………….. 

Pojmenuj v mapě státy, které sousedí s ČR: 

 

 

 

Státy Evropy se spojují do většího celku zvaného …………………………………………………….. Být členem unie znamená 

pro občany, že se mohou ……………………………………………………………………………………, také 

…………………………………………… je snadnější. 

Vyjmenuj alespoň tři další státy, které patří do Evropské unie (EU): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Státy jsou rozmanité, velké i malé, vyspělé s dobrým průmyslem a obchodem i teprve se rozvíjející.  

Dokážeš odpovědět na následující otázky? (samozřejmě můžeš použít nejen atlas, ale i internet) 

➢ Kolik států je na světě? …………………………………. (stačí přibližně, odpovědi se mohou lišit, protože některé 

státy nejsou těmi ostatními ještě uznané za opravdové) 



 

 

➢ Kolik států má Evropa? ……………………….. 

➢ Kolik z nich je v Evropské unii? …………………………………….. 

➢ Který stát je považován za největší (rozlohou)? 

Stát: ………………………………………………… Rozloha: 

➢ Jakou rozlohu (plochu, kterou zabírá) má ČR? ……………………………………………………….. 

➢  Dokázal/a bys spočítat, kolikrát (přibližně) je ČR menší než největší stát?  ……………………………………………….. 

 

Obec, vesnice, město 

Lidé žijí a pracují v obcích, tedy ve  …………………………………. a ……………………………………….. Za město je v České 

republice považována obec, která má více než 3000 obyvatel a splňuje další podmínky. V každé obci si lidé volí 

………………………………………………., které má v čele ………………………………………….. a rozhoduje o záležitostech 

týkajících se obce. 

Každý stát má své hlavní město. Sídlí v něm orgány, které řídí stát, u  nás například vláda, parlament, který 

rozhoduje o zákonech a také hlava státu – prezident. Českým hlavním městem (a zároveň největším) je 

………………………………………., která má přibližně ………………………………..(počet) obyvatel. 

 

Ve světě ovšem existují mnohem větší města, často mají více obyvatel než celá Česká republika. 

Město, které má nejvíce obyvatel na světě, je ………………………………………. Má přibližně …………………………….. 

(počet) obyvatel a nachází se v …………………………………………… (stát). 

 

Dokážeš vyjmenovat 

- tři česká města (kromě Prahy): ……………………………………………………………………………………………………… 

- tři evropská hlavní města: …………………………………………………………………………………………………………….. 

- tři města mimo Evropu (uveď u každého stát, ve kterém se město nachází) 

o ………………………………………………… ve státě ………………………………………………………………….. 

o ………………………………………………… ve státě ………………………………………………………………….. 

o ………………………………………………… ve státě ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Představuji vám…  zeměpis   jméno:     

Jméno státu: ………………………………………………………………  vlajka:  

 

Světadíl: ……………………………………………………………………. 

Rozloha: ………………………………………………………………km² (je větší/menší než ČR) 

Počet obyvatel: ……………………………………………………….. (srovnání s ČR) 

Hlavní město: ……………………………………………………………… 

Jazyk/y, kterým/i se zde mluví (úřední): …………………………………………………………………………………………………. 

Měna (čím se zde platí): …………………………………………………. (kolik je to českých korun?) 

 

Tento stát jsem si vybral/a, protože: 

 

 

Kdybych vás tam pozval/a na návštěvu, určitě bych vám ukázal/a … (a proč) 

 

 

 

 

Nejvíce zajímavé na tomto státě mi připadá: 

 

 

 

Obrazová část – doplň svůj výklad obrázky zajímavých míst či tradic daného státu. Obrázky můžeš vložit přímo 
sem do pracovního listu (i na další stránku), pokud zvládneš vytvořit jednoduchou prezentaci v PowerPointu, 

bude to lepší pro ukázání spolužákům. Obrázků by mělo být zhruba 5 a měl by u nich být název –co zobrazují. 

 

 

 

 

 



 

Epika – pohádka         ……………………… 

Božena Němcová: Chytrá horákyně 

1. Doplň do textu slova ve správném tvaru. Jedno z nich použij dvakrát. (Pokud nemáš vytištěný PL, udělej tento úkol 
pouze ústně.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Jaromír Erben: Tři zlaté vlasy děda vševěda 

 

1. Odpověz na následující otázky. 

Čím se živil muž, který nabídl králi nocleh? ………………………………………………………………………………………………………….. 

Kdy se králi narodila dcera? …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kde krále uložili ke spánku? …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. V textu podtrhni všechny zdrobněliny (pokud píšeš do sešitu, tak zdrobněliny vypiš). 

 



 

Jacob a Wilhelm Grimmové: Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů 

1. Přečti si následující ukázky z pohádek bratří Grimmů a z nabídky vyber, o které pohádky se jedná. Některé názvy 
zbydou.  (Pokud píšeš do sešitu, očísluj si jednotlivé ukázky a k číslům napiš názvy pohádek.) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

2. Srovnej následující varianty pohádky „O Popelce“. Do tabulky napiš hodící se výrazy z nabídky. (Pokud píšeš do 
sešitu, tabulku si narýsuj a doplň.) 

 

Z následujících přesmyček vylušti názvy dalších pohádek bratří Grimmů. (Pokud píšeš do sešitu, napiš – bratři 
Grimmové a pak doplň názvy pohádek. 

 

 



 

Epika – autorská pohádka        

Hans Christian Andersen: Křesadlo a jiné pohádky 

 

1. Zakroužkuj pravdivé tvrzení. (pokud píšeš do sešitu, napiš název pohádky, autora a přepiš větu, která obsahuje 
pravdivé tvrzení.) 

 

2. Proč královna dívku zkoušela?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jan Werich: Fimfárum 

 

1. Fimfárum je slovo, které si Jan Werich vymyslel. Z textu zjisti jeho význam. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. V textu najdeme slovo „unikát“. Co to slovo znamená? 

 

 

3. Ke slovu „unikátní“ vymysli alespoň jedno synonymum a antonymum. 

synonyma ……………………………………………………………………………………………………………………………….
      

antonyma ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

Karel Čapek: Devatero pohádek 

 

1. Které postavy v ukázce vystupují? Na základě textu je charakterizuj. (Pokud píšeš do sešitu, napiš autora, název 
pohádky, jméno postavy a k ní její charakteristiku.) 

a) ______________________ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) ______________________ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) ______________________ …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Přepiš číslovku uvedenou v textu číslicí. …………………………………………………………………………………… 

3. V textu je František označen za bílou vránu. Co tento výraz znamená? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

4. a) Následující větu přeformuluj do současného jazyka. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    b) Vyřeš následující přesmyčku. Získáš synonymum pro výraz z věty v první části této úlohy. 

 

 

 Podle obrázků doplň názvy tří pohádek Karla Čapka. (Pokud píšeš do sešitu, napiš jméno autora a názvy pohádek.) 



 

POPIS MÍSTNOSTI 

 

Představ si, že navrhuješ nový pokoj. Prohlédni si fotografie a vyber tři věci, které chceš v pokoji mít.  

 

 

 

 

 

 

Sestav osnovu popisu svého navrženého pokoje. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 


