
ČESKÝ JAZYK PRO 6. ROČNÍK 

 
K VYPRACOVÁNÍ OD 18. KVĚTNA DO 29. KVĚTNA 2020 

 
 

1. MLUVNICE 

 

Pro tentokrát jsme pro vás připravily opakování učiva formou testu. Vypracujte úkoly 1 – 10 a jejich řešení pošlete na 

mail ke kontrole. U úkolů s nabídkou platí, že správně může být vždy jen jedna možnost. 

 

 
 

1) Do které z následujících vět patří podle pravidel českého pravopisu Ý místo hvězdičky? 
 

A) Drzost zákazníce byla nev*daná. 

B) Pořídila si nové tričko v*nové barvy. 

C) Napov*dal spolužákovi zkoušenému u tabule. 

D) Okouzlila je nev*slovná krása okolních záhonů. 

 

Výchozí text k úlohám 2 – 5  
 

V řece Kamenici nad Lesním mlýnem je hluboká tůně, zvaná Blejchrova, která pohltila už mnoho lidských životů. Nedaleko ní 

ležel velký balvan, na němž často sedával vodník, oblečený v rudé kazajce a rudé čapce. Tak jako všichni vodníci i on se dokázal 

proměňovat. 

 

Třeba v podobě malého mužíčka prosil vozku o svezení, ale hned jako mávnutím kouzelného proutku se koupal v podobě rudého 

fáboru ve své tůni. Rád k sobě lákal děti, a když se pro ten fábor nahnuly, stáhl je k sobě. Místo, kde takové utopené dítě leželo, se 

prý snadno našlo. Stačilo položit na prkno bochník chleba a pustit prkno na vodu. Nad utopencem zůstalo klidně stát. 

 
                                                                                    (Vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj výchozího textu uveden, upraveno) 

 

2) Který z následujících typů textu vystihuje výchozí text? 
 

A) pohádka o vozkovi 

B) bajka s ponaučením 

C) anekdota v podobě zážitku vozky 

D) pověst vázaná ke konkrétnímu místu 

 

3) Který z následujících úseků výchozího textu vyjadřuje, že se něco stalo rychle? 
 

A) jako všichni vodníci 

B) oblečený v rudé kazajce 

C) položit na prkno bochník chleba 

D) jako mávnutím kouzelného proutku 

 

4) Určete pád, číslo a rod slov zvýrazněných ve výchozím textu? 
    (Zapište číslo a rod celými slovy, nepoužívejte zkratky.) 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

5)  
 

I. Vypište z výchozího textu přídavné jméno, které označuje BARVU, a napište k němu slovo souznačné (synonymum):  
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

II. Vypište z druhého odstavce výchozího textu zdrobnělé podstatné jméno mužského rodu, které se skloňuje podle vzoru 

PÁN: 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 



6) Přiřaďte k vynechaným místům (*****) v jednotlivých přirovnáních (1-4) slovo (A-F), které se v daném spojení běžně 

užívá: 
    (Každou možnost z nabídky A – F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou použity.) 

 

1. pilný jako *****     ____ 

 

2. lstivý jako *****     ____ 

 

3. věrný jako *****     ____ 

 

4. pyšný jako *****     ____ 

 

 

A) pes 

B) páv 

C) liška 

D) včela 

E) kočka 

F) straka 

 

 

7) Rozhodněte o každé z následujících vět, zda je napsána pravopisně správně (ANO), nebo ne (NE): 
 

A) Minulý týden hlásili promněnlivé počasí        ANO ____ NE ____ 

B) Varhaník nechal opravit popraskané měchy.       ANO ____ NE ____ 

C) Městský provoz se významně zhoršil z roku na rok.      ANO ____ NE ____ 

D) Věnce byly překrásně dozdobeny živými pomněnkami.      ANO ____ NE ____ 

 

Výchozí text k úloze 8 
 

Chtělabysisnímtykatalenikdymutonenabídlaaontojakomužpochopitelněnavrhnoutnemohl. 

                      
(Didaktis) 

 

8) Přepište výchozí text tak, aby jednotlivá slova byla správně oddělena 
    (Doplnění interpunkce nebude hodnoceno.) 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Výchozí text k úlohám 9 – 10  
 

Dějiny udatného českého národa 
 

Animovaný seriál o českých dějinách vyrobila Česká televize. Premiérové díly diváci sledovali v letech 2010 – 2012. Seriál 

má celkem 111 dílů a s nadhledem nás provází českými dějinami od starověku až po současnost. 

 

K seriálu tým České televize připravil speciální webové stránky, na kterých se můžete na jednotlivé díly podívat, zahrát si hry, 

vyluštit křížovku a zkusit kvíz. Cílem těchto stránek je přiblížit dětem dobrodružný svět historie. 

 
                                                   (http://dejinyceskatelevize.cz, upraveno) 

 

9) Vypište z vět zvýrazněných ve výchozím textu základní skladební dvojice: 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

10) Rozhodněte o každé z následujících dvojic slov, zda je lze ve výchozím textu považovat za slova souznačná (synonyma) 

(ANO), nebo ne (NE): 
 

1. dílů – částí  

2. tým – družstvo  

3. přiblížit – přisunout  

4. udatného – odvážného  



 

2. LITERATURA 

 

Z literatury jsme připravily krátkou báji o Orfeovi z knížky do čtenářského deníku. Přečtěte si ji a vypracujte 2 úkoly. 

Posílat ke kontrole nemusíte.  
 

 

Úkoly:  

 

I. DOPLŇ NA PRÁZDNÁ MÍSTA VHODNÁ SLOVA Z NABÍDKY: 

 

rozlila     /     lidé   /        zazpíval     /    převozníka      /     řeky       /        Eurydiku       /    pes 
 

 

 

II. DO TEXTU JSME SCHOVALY 11 SLOV, KTERÁ TAM NEPATŘÍ, ZKUS JE VŠECHNY NAJÍT A ZÍSKÁŠ TAK DEFINICI 

BÁJE (NÁPOVĚDA: PRVNÍ SLOVO JSME TI OZNAČILY). 

 

V _____________________________________________________________________________. 
 

 
 
ORFEUS (EDUARD PETIŠKA - STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI) 

 
V řecké krajině nazývané Trákie žil před dávnými lety slavný pěvec Orfeus. Hrával na lyru a dovedl k 

tomu tak krásně zpívat, že jeho zpěvu nikdo neodolal. I ptáci umlkali a naslouchali jeho písním a zvířata 
opouštěla les a táhla za ním. Vlk běžel vedle beránka, liška se zajícem, a nikdo nikomu neublížil. I hadi 
vylézali z děr a naslouchali a kamení uhýbalo zpívajícímu Orfeovi z cesty. Řeky se jeho zpěvem 
zastavovaly a v ryby se vynořovaly nad hladinu, aby lépe slyšely jeho píseň. 
……….. mu naslouchali, smáli se i plakali, podle toho, jaký byl jeho zpěv. Zapomínali na své starosti a 
musili jednat tak, jak tomu chtěla jeho píseň. Na místa a na hostiny, kde Orfeus zpíval, přicházeli i bohové. 
Sestupovali po Mléčné dráze báji na zem za jeho hlasem. 

Také vodní víly, najády, vystupovaly z vln, sotva zaslechly Orfeův zpěv. Do jedné z nich se Orfeus 
zamiloval, odvedl si ji domů a oženil se s ní. Víla se jmenovala Eurydika a byla líbezná jako Orfeovy písně. 
Krátký čas žili spolu šťastni. Jednoho dne musil Orfeus odejít z domu a Eurydika osaměla. V samotě 
zatoužila po zelených hebkých loukách, kde zurčí prameny a říčky. Tam bydlily v třpytivých vodách její 
družky, najády. Vzpomínala na ně a usmyslila si, že je je navštíví. 

Vyběhla ven a těšila se, jak své přítelkyně překvapí. Pospíchala nejkratší cestou lukami. Tu ji v noze 
prudce zabolelo a bodavá bolest se jí …………….po celém těle. Pohlédla na zem a spatřila mihnout se 
travinami jedovatého hada. Ve mdlobách klesla na louku. Hadí jed byl krutý, zastavil jí srdce. Eurydika 
zemřela a neprobudil ji ani pláč jejích družek, vodních víl, ani Orfeovo zoufalství, když se s ní zase shledal. 

Orfeus pohřbil mrtvou Eurydiku a s ní i všechny radostné písně. Smutně bloudil po světě a lidem se při 
jeho nových písních už jen slzy řinuly po tvářích. Listí na stromech vysvětlen vzdychalo a divoké šelmy 
vycházely z lesních houštin s vlhkýma očima. 

Nikde na zemi nenacházel Orfeus pokoje. Bez ustání myslil na svou …………………… a na štěstí, které 
ztratil. Čas nedovedl zmírnit jeho bolest a smutek. Po dlouhém neklidném putování se odhodlal, že 
sestoupí pod zem do podsvětní říše, kam vznik odcházejí stíny zemřelých. V podsvětí vládl bůh Hádes s 
manželkou Persefonou lidským duším, jejichž těla na zemi zemřela. Podsvětní bohy chtěl Orfeus prosit, 
aby mu vrátili jeho Eurydiku, aby jí dovolili porušit zákon smrti a navrátit se na zem mezi živé lidi. 

Orfeus a zamířil na západ, neboť tam někde v dálce se v černých skálách skrýval vchod do podsvětí. 
Šel, a když se mu zdálo, že zabloudil, začal smutnou píseň o mrtvé Eurydice. Píseň obměkčila i stromy. 
Ukazovaly mu větvemi cestu a milosrdná tráva sklonila stébla na stranu, kudy vedla cesta do podsvětí 
fungování. 

Konečně spatřil Orfeus řadu nehybných cypřišů a spoustu černých skal, ztrácejících se v šedivé 
mlčenlivé mlze. Vnořil se do té mrtvé mlhy. Náhle se před ním rozsvítily tři páry ohnivých očí a ozval se 



divoký štěkot. To vítal Orfea trojhlavý …….. Kerberos, strašný hlídač v bráně vedoucí do podsvětí. Ucítil 
živého člověka. Ale Orfeus se dal do zpěvu a ve všech třech krvavých tlamách zmlkl štěkot. Obrovský pes 
ulehl a propustil Orfea do království smrti. Zpívaje kráčel Orfeus sráznou stezkou dolů, vyhýbal se 
místům, z nichž šlehaly plameny, ale i plameny strnuly a jejich žár se světa zmírnil, sotva k nim dolehl jeho 
hlas. 

Orfeus se vmísil do tichého zástupu vzdušných stínů. Ty všechny pospíchaly na břeh temné ……… 
Styx. Brzy přijel člun se starcem Charónem, který převážel šedé postavy do podsvětí. 
Orfeus vskočil do loďky za dušemi mrtvých, ale Charón poznal, že do loďky vstoupil živý člověk. Nechtěl 
Orfea převézt na druhý břeh. Nešťastný Orfeus začal zpívat a rozplakal i starého Charóna. Už Orfea 
nevyháněl. 

Loď přirazila k břehu a duše mrtvých odcházely k soudu. Orfeus se však vydal hledat vládce podsvětí. 
Přešel louku, po níž bloudily stíny těch, kdo na světě nebyli ani dobří, ani zlí, spatřil končinu blažených, 
elysium, kde se radovaly duše dobrých lidí, i chmurný tartaros. Tam si trápením a mukami odpykávaly 
duše zemřelých zlé skutky spáchané za života na zemi. Kamkoli v tartaru Orfeus se zpěvem vstoupil, 
mizelo utrpení, dokud zněl jeho hlas. Týrané duše zapomínaly na své útrapy a jen naslouchaly. Stín 
mrtvého krále Tantala zapomněl na svůj věčný hlad a žízeň, kterými ho bohové potrestali, stín krále Sisyfa 
si odpočinul vystupují na chvíli od své namáhavé a marné práce. 
Uprostřed království mrtvých seděl na černém trůně vládce podsvětí, zamračený Hádes. Černé vlasy mu 
splývaly na čelo a v bílém obličeji svítily chladné oči. Vedle něho seděla Persefona v černých šatech a její 
tvář z nich vystupovala jako bledý měsíc z nočního mračna. Orfea zamrazilo při tom pohledu, ale jeho 
láska byla silnější než strach. ……………. před mocnými vladaři. 

Zpíval o své lásce k Eurydice a o smrti, která předčasně odvedla její duši do říše snů. O své bolesti 
zpíval, o smutku bez konce a bez hranic. Prosil bohy podsvětí, aby mu dovolili odvést Eurydiku opět na 
zem. Stejně nikdo ze smrtelníků neujde poslední cestě do jejich panství. I Orfeus s Eurydikou přijdou 
jednou do říše mrtvých. 

Hádes i Persefona dojati poslouchali jeho zpěv. 
"Splním ti tvé přání," řekl Hádes, když Orfeus dozpíval. "Eurydika zde se může vrátit mezi živé lidi. Ty 

se však cestou z podsvětí na manželku neohlížej. Ohlédneš-li se po ní, než vyjdete na zemský povrch, zmizí 
ti a vrátí se mezi stíny a už ji neuvidíš." 

Orfeus radostně poděkoval a na pokyn vládce podsvětí se zvolna přiblížil stín Eurydiky, aby 
následoval manžela nahoru na svět. 

Šli známou stezkou k povrchu země, vstoupili na Charónovu loď a dali se převézt. 
Kráčeli krajinou bohové nesmírného ticha. Orfeus šel napřed a naslouchal, zda neuslyší za sebou krok 
Eurydiky. Slyšel jen svoje kročeje a zachvátila ho hrozná úzkost. Snad se Eurydika opozdila, nezná cestu a 
zbloudila v podsvětí, snad se jí přihodilo něco zlého. Ve strachu zapomene Orfeus na slib a otočí se. Před 
očima se mu rozplyne obraz Eurydiky a milovaná žena umírá podruhé. Lehký vánek se dotkne Orfeova 
čela jako poslední políbení a pak stojí na stezce uprostřed ticha sám a sám. Zoufalství přepadne Orfea, běží 
po stezce dolů jako šílený, volá Eurydiku a bez dechu doběhne k řece a k Charónovu člunu. Ale nadarmo 
tentokrát prosí…………………., aby ho převezl na druhý břeh. 

 

 
 


