
Plán práce na týden 25. – 29.5. 6.A, 6.D

1. Vytiskni a nalep do šešitu, nebo přepiš:

Příslovečné určení
 rozvíjí sloveso a blíže určuje okolnosti, za kterých děj probíhá (místo,čas,způsob,míra)
 ptáme se příslovci ( jak, kde, kdy , kam, odkud, jak často, jak dlouho, jakým 
způsobem)
 závisí na slovese, přídavném jméně a příslovci
 dáváme přednost před pádovými otázkami předmětu
 vyjádřeno: příslovcem ( hovořil španělsky, dokonale uklizený)

                     podstatným jménem ( skákala radostí)
                     zájmenem ( přišel k nám, stáli za tebou)
                     číslovkou ( telefonoval několikrát, mnohokrát nás varovali)
                     infinitivem ( běžela nakoupit, přijďte nás navštívit)

 Příslovečné určení místa(Pum  ) – ptáme se kde? Kam? Odkud? Kudy?
 Př. narodila se v     Liberci  , odjeli na venkov, vyšel z     lesa  , projděte tudy

 Příslovečné určení času (Puč)   – ptáme se kdy? Odkdy? Dokdy? Jak dlouho? Jak často?
 Př. včera nepršelo, bydlím tu od loňska, přišli pozdě, obden běhá

 Příslovečné určení způsobu (Puz)-   ptáme se jak, jakým způsobem?
 Př. zpívala čistě, mile nás přivítal, pečlivě vyžehlené

 Příslovečné určení míry (Pumíry) –   ptáme se kolik? Jak moc? Do jaké míry? O kolik?
- Př. zaplatil málo, zmrzlý na kost, moc krásný, o metr větší

 Podtrháváme – čerchovaně  

2. Poslechni si na youtube : Čeština na pohodu – příslovečné určení 
                                              ( je to pěkně vysvětleno)

3. Vypracuj z učebnice str. 122/1a , 46/6, 43/1
4. Přečti si Příslovečné určení místa str.120 -122 v učebnici
5. Vypracuj  v PS str.39/3,4, 40/1,2

LITERATURA + sloh

1. Přečíst v čítance str. 165 a vypracovat otázky ze str. 166
2. Najít deset  informací ke spisovateli Ivanu Vyskočilovi
3. Vlastní četba



Všechny úkoly mi prosím posílejte na můj email. Mějte se hezky a pokud něčemu nebudete 
rozumět , napište mi nebo zavolejte  Ještě pracujte, bude se vám to příští rok hodit 

Doufám, že jsem vám toho nedala moc 


