Český jazyk 6.B – PL 3 (Pověsti, Hláskosloví)
Jméno: …………………………………………………
1) Zapiš do sešitu na literaturu
Zápis:
Pověst
- Epický žánr lidové slovesnosti
- Smyšlený příběh, který má pravdivé jádro
- Váže se ke konkrétnímu času, místu, předmětu, osobě nebo události
- Dělíme:
1. místní – vztahuje se k místu (dům, hora, hrad)
2. historické – konkrétní události v minulosti
3. etiologické – o původu, stvoření světa a člověka
4. legendární – o významných svědcích
5. erbové a rodové – o původu erbů a rodů
6. o lidech – o osobnostech
7. démonické – vystupují nadpřirozené bytosti
- Autoři pověstí: A. Jirásek, I. Olbracht, E. Petiška
2) Podívej se na ukázky pověstí
https://www.youtube.com/watch?v=s1ClBcJvQWk&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkL
kOZr (na Youtube hledat pověsti – hned první odkaz…. Krátké animované ukázky pověstí
českých)
https://www.youtube.com/watch?v=TSYQKFSaAqY (Kozí příběh – Pověsti staré Prahy –
animovaný film)
https://www.youtube.com/watch?v=eSdqA8tckLo&list=PLsyf9SG3zjFBAjx59HbmdKT
BOSc3GYPXs (vyhledej Legenda 6: O králi lazebníci hrnčířovi)
3) Odpověz na otázky vztahující se ke třetí videoukázce Legenda O králi, lazebnici a
hrnčířovi
a) Jak se jmenoval král v ukázce?
b) Jak se jmenovala lazebnice?
c) Jakého ptáka lazebnice krmila?
d) Co dělá lazebnice (Co je její povolání)?
e) V jakém příbuzenském vztahu byla lazebnice a hrnčíř?
f) Proč byl král uvězněn?
g) Jak uprchnul z vězení?
h) Co mají ve znaku všichni hrnčíři?
4) Čítanka str. 40 – 42 ukázka pověsti O Ječmínkovi přečti a odpověz na otázky
a) Kdo je autorem pověsti?
b) Na kterém hradě se příběh odehrává?
c) Jakou povahu měl panovník?
d) Proč panovník vyhodil svou ženu z hradu?
e) Proč pojmenovali chlapce Ječmínek?

Jméno: ……………………………………………………….
Znělost hlásek
Procvičovat můžete zde:
https://www.umimecesky.cz/cviceni-parove-hlasky
http://www.chmelkova.cz/cestina/spodoba/spodoba_1/spodoba1.htm
https://www.klickevzdelani.cz/olat/auth/1%3A1%3A0%3A0%3A0/

1) Doplň správná písmena
Ro__kvetlé chudo__ky, __pěvaví ptáci, pohle__ z hor, kre__ba tu__kou, hra__ba z kamení,
sla__ký tvaro__, pro__ba, tě__ko soudit, skleněná láhe__, poskakující vra__ci, mla__ší
chlapci, krátké dě__ství, starý le__
2) Podtrhni slovo, které je správně:

Aleš – Alež

nůžky – nušky

kaluš – kaluž

veš – vež

věš – věž

slepýš – slepýž

tažky – tašky

lev – lef

drůbež – drůbeš

myžky – myšky

Eližka – Eliška

soutěž – soutěš

garáš – garáž

tužky – tušky

muš – muž

mříška – mřížka

nůš – nuž

Stanislav – Stanislaf

meh – mech

hrat – hrad

mrkev – mrkev

3) Doplň písmena:

Podší ____ ka je v kabátě. V lese rostou borů ___ ky . Koupil jsem
láhe _____ mléka. Koropte ___ je hrabavý pták. Vola __ ka je příbuzná
našeho čápa. Kre __ je nejdražší tekutina. Kolem zahrady je plo ___ .
Maminka smaží k obědu ří ___ ky. Nejezdi po ú __ ké a klu ___ ké
cestě! Rybáři na lo __ kách drželi sí ___ . Hra ___ stojí většinou na
kopci. Vlaky jezdí podle jízdního řá ___ u. Salá ___ je zdravá zelenina.

