
5.C. český jazyk a literatura

Učivo do příštího pátku

Dobrý den, prosím:

1) SLOH A KOMUNIKACE: učebnice: číst si str.112 až 113. Nic do sešitu nezapisujeme, učivo si 
pouze přečteme, budeme jej v hodině podrobně probírat. Cvičení zatím nedělejte.

2) MLUVNICE: 64/6a – cvičení už jsme dělali ústně. Udělejte ho písemně. Kdo nemá u sebe sešit 
na mluvnici, píše na papír a ten vlepí pak do sešitu. 

3) MLUVNICE dobrovolný úkol: Pokud máte možnost připojení k internetu, procvičujeme učivo 
pro 5.třídu na www.umimecesky.cz ,v sekci Podle třídy si zadejte pro 5.třídu. Cvičíme 
vyjmenovaná slova a  psaní i/y: měkké a tvrdé souhlásky. Opakujeme si i další probranou 
gramatiku, kolik kdo časově zvládne. Cvičení do sešitu nezapisujeme, děláme je online.

4) ČETBA: do čtenářského deníku mi popište děj (minimálně na 5 vět) svého oblíbeného filmu 
nebo televizního pořadu. (kdo nemá u sebe čtenářský deník, píše na papír a vlepí jej pak do 
čtenářského deníku).

5) SLOH, ČETBA: zhlédnout na Youtube.com pohádku s názvem Nezbedná pohádka. Napsal ji 
Josef Lada. Nic nezapisovat, pohádku budeme rozebírat v hodině.

6) DOBROVOLNÉ: V hodině budeme probírat spisovatele K.J. Erbena. Na youtube.com je o něm 
krátký film nazvaný Dvaasedmdesát jmen české historie - Karel Jaromír Erben.  Zhlédněte film
na Youtube.com a napište si do čten.deníku o čem byl, jak se vám líbil a co se vám na něm 
líbilo nebo čemu jste ve filmu nerozuměli. Rozsah: minimálně 5 vět. Některým slovům ve 
filmu nebudete rozumět, vysvětlíme si je v hodině nebo jejich význam můžete zkusit vyhledat
online ve slovníku cizích slov. Můžete o Erbenovi najít i další informace na internetu a čerpat 
z toho. (kdo nemá u sebe čtenářský deník, píše na papír a vlepí jej pak do čtenářského 
deníku). Tento úkol je dobrovolný.

7) TIP: Česká TV nabídne odpolední program pro školáky, bude se jmenovat Odpoledka, jde o 
odpolední pásmo vzdělávacích pořadů. Dále bude nabízet přípravu na přijímačky, bude to pro
9. ročník, ale některé učivo by mělo být vhodné i pro váš ročník. Další pořady nabídne 
program ČT Déčko, včetně pořadů a her na webu Déčka.

Výslovně se snažím dávat sem do úkolů během karantény jen výukové materiály zdarma a volně 
přístupné na netu. Některé děti prý u sebe nemají učebnice či sešity, kdo učebnici nemá, cvičení z ní 
nedělá. 

Kontrola práce: prohlédnu si pak domácí práci v sešitech a oznámkuji ji. Přihlédnu k tomu, že šlo 
pouze o domácí práci bez dohledu učitele, ohodnocení známkou bude tedy zřejmě mírnější. Děkuji. 
Mgr.R.Štefaňáková


