
6. třída Český jazyk 6. část 

- tento týden se budeme věnovat především literatuře a slohu, mluvnici necháme chvilku odpočinout 

a vás taky ;-) 

- pokud byste si chtěli doma číst a své knihy už máte přečtené, můžete využít iniciativu knihoven na 

stránkách  https://protiviru.knihovny.cz/. Naleznete zde mnoho děl volně k dispozici pro čtení na pc, 

tabletu apod.  

- blatenská knihovna navíc nabízí službu 5 knih ke dveřím, jste-li čtenářem této knihovny, můžete je 

kontaktovat telefonicky nebo mailem, požádat o půjčení knih (max. 5 na osobu) a oni vám je připraví 

v domluvený čas ke vchodu knihovny k vyzvednutí, pokud jsou tedy k dispozici. Knihy pouze půjčují, 

zpět je budou brát až po ukončení těchto opatření, protože budou muset zajistit desinfekci knih. 

 

- ve slohu jsme měli psát slohovou práci na popisy, ta se pochopitelně odkládá na neurčito. Budeme 

tedy pokračovat dalšími útvary, které nám zbývají: 

Výtah a výpisky (uč. 121-123) 

- oba způsoby mají společné zkrácení původního textu, necháváme si pouze nejdůležitější informace 

- výtah – je psaný v celých jednoduchých větách, například původní odstavec shrneme jednou větou 

 - typickým příkladem je čtenářský deník – obsah celé knihy napíšete na jednu stránku, to je  

výrazné zkrácení 

- výpisky – jsou psané pouze heslovitě, netvoří celé věty 

 - využívají grafických značek, jako jsou šipky, pomlčky, odrážky, číslování, … 

 - typickým příkladem jsou poznámky z různých předmětů, např. ze zeměpisu 

 

- u obou způsobů zaznamenání informací bychom měli napsat zdroj, odkud je text použit, tedy název 

knihy, autora, stránku. Pokud čerpáme z internetového zdroje, uvedeme celou adresu, nestačí 

obecně např. wikipedia.cz, je potřeba uvést konkrétní stránku např. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha 

 

zápis do sešitu literatury: 

Fantasy literatura 

- velmi oblíbený žánr nejen u dětí 

- základním principem je použití fantaskních motivů, jako jsou kouzla, nadpřirozené bytosti, bohové, 

démoni 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprotiviru.knihovny.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR0V7InJooZpTwV4KSbZQdzagf5eVdhGRtEDzF6MFeBs-0c87i1ZuLfDdHI&h=AT36Pa6SZU3OK0gqgLy_G6p2ZB1Fhh7FhyvXdNjor03rYOQGKEEeDZdLld-87uvyW5R68Kdxpiyp61DpXI2TFAyPOMaOZmXOH5nDUAl4Err6CWgaHke-QejrUEiokWvHQ6Y2dmFr9meARH9E4aSXb64hjUl2IxsVZeKV2B6CfMt7PtGAi8q_Cq--qhKYO2xSzDt0hNKsrVLM29A_YzaXghCVv2bLWnuRRPIGAfnhdy6UpMMwj6r7nKIugBklhSIza6_khTR1PXsed1muBm6KAU-_xpzgV0p9cm2KNsBLDL_0IUA85pPJF4ptqb8dGs5Vbl-Y45DrzLEXIlWvF-_4Pp83L4s1CtdPWFsJd2DjW12qsj-Sg1vf7ZdVFkC09B2iXpMZXFlJazpFqE9Mo-jwvY917cv8DcxQNoAHwHD9ZeUkCe0hc-kl9kEix_EvRGBZSgC7Lg8WIpiGNH4KmLQaY8QTxcAX3ptRuzsPt_g48KdTZP-UtR5fZX7-YV5ziVwLQezkIrNfWnyHO5ZKLlYnD3AE3MqEAV7Ak78fnQDb2C1YyDz69rkKLm0tFjW5LNdwr4rkmoWvVJYkpR0WsPSZldHDO7aQo2I_QvqW6TYhrkvZN_X_scMk783xCNgw-DHLcOFOrvAWqKh_lF3fmgsmyEhKxFMzxuzfsYzD_1XN_Zc6WGiMUUCd3xBwFuNJZlF47LFiZMDqedIc4HZ3uv9DvjTQ0Etg80IUUSr7sg8oFTSxzuZDlMNUytXj3SARUaKvjqFobh-5-u8Dn1LVlrLe0SLM4QLvZn_1ayeRumulfNwdHmoYGAUG18Oldo9oTwdojGRwkMlGI2Tl7iNq0CE0X6XR2A


- prapůvod již v pohádkách a mýtech 

- 3 přístupy k fantasy světu –  

 - 1. – zcela vymyšlený svět – autor vymyslí vlastní svět, zcela podle svého záměru, vymyslí pro  

něj historii, různé postavy 

- např. - J.R.R. Tolkien – Pán prstenů – vymyšlená Středozemě 

 - T. Pratchett – Zeměplocha 

 - 2. – propojení normálního světa a vymyšleného – příběh se odehrává střídavě v obou  

světech  

- např. – C.S. Lewis – Letopisy Narnie – spojení běžné Anglie a vymyšlené  

Narnie 

    - Renata Štulcová – Nemetonburk – spojení současných Čech a  

mýtického světa Slovanů 

 - 3. – normální svět s fantasy prvky – děj příběhu se odehrává v normálním světě, ale objevují  

se v něm fantasy prvky – kouzla, nadpřirozené postavy 

    - J.K. Rowling – Harry Potter – spojení běžné Anglie a kouzelnického  

světa 

    - S. Meyer – Stmívání – prostředí současných USA a postavy upírů,  

vlkodlaků 

- velmi blízká je sci-fi literatura – tam ale vše neobvyklé je dílem vědy, vědeckých objevů, často se 

odehrává ve vesmíru, v budoucnosti apod.  

- nezapisovat: 

- jistě dokážete doplnit mnoho dalších děl fantasy literatury podle toho, které jste četli 

 

- dalším literárním žánrem, který budeme číst, bude poezie 

- pročtěte si básně v čítance s. 135-147 

- v příštím týdnu vám doplním poznámky k poezii 

 


