
6.A. český jazyk a literatura

Učivo do příštího pátku

Dobrý den, prosím:

1) Učebnice: opakujeme si Skloňování na str.46 a  47 (už jsme začali probírat). Text si jen 
prostudujte, už jsme ho četli, cvičení jsme také dělali, znovu si je zopakujte (nemusíte cvičení 
psát). Písemně udělejte jen cvičení 45/10 (zájmena už jsme probírali). Kdo nemá sešit na 
mluvnici, píše na papír a ten pak vlepí do sešitu na mluvnici. Kdo nemá učebnici, cvičení 
nedělá (některé děti prý nemají u sebe učebnice).

2) 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).Kdo má možnost, nafotí mi tento zápis četby mobilem nebo naskenuje a
pošle přes mail. Adresa je: radka.stefanakova@zstaborska.cz Uvidím tak, že i v karanténě 
pracujete. Kdo nemá možnost nafotit nebo to neumí, nic mi neposílá, prohlédnu si to pak ve 
čtenářském deníku.

3) Úkol pro toho, kdo bude s předchozími úkoly hotov: z technických důvodů poruchy zvuku 
v učebně jsme nezhlédli v hodině pohádku J.Mahena Jak se ševcem šili čerti. Zhlédněte ji na 
Youtube.com a napište mi do čten.deníku o čem byla, jak se vám líbila a co se vám na ní 
líbilo. Stačí 5 vět. Tento úkol mi nemusíte fotit a posílat. (Kdo nemá u sebe čtenářský deník, 
píše na papír a vlepí jej pak do čtenářského deníku). Dobrovolný úkol: Pak zhlédněte na 
youtube videa o knihovně ve Strahovském klášteře a Národní knihovně (jsou tu desítky videí, 
nechám na vás, která si vyberete. Napište pak do čtenářského deníku na minimálně 5 vět, co 
jste si o těchto knihovnách z filmů zapamatovaly). Až skončí karanténa, doporučuji návštěvu 
těchto knihoven.

4) Dobrovolné: MLUVNICE: Pokud máte možnost připojení k internetu, procvičujeme učivo pro 
6.třídu na www.umimecesky.cz ,v sekci Podle třídy si zadejte pro 6.třídu. Opakujeme si tu 
veškerou probranou gramatiku pro 6.ročník. Dělejte toho tolik, kolik časově zvládnete. 
Cvičení do sešitu nezapisujeme, děláme je přímo online.

5) TIP: Nakladatelství Fraus uvolnilo po dobu karantény přístup ke svým učebnicím, stačí se 
zaregistrovat zde a po obdržení najít učebnice pro danou třídu (6.třída) a předmět (ČJ). Dále 
nabízí procvičování na skolasnadhledem.cz, tam stačí zadat český jazyk a literatura, 6. třída. 
Zasílám odkazy, je to nepovinné, procvičovat si průběžně dle možností, posílám to jako tip. 

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

6) 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.

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma
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Výslovně se snažím dávat sem do úkolů během karantény jen výukové materiály zdarma a volně 
přístupné na netu. 

Pro rodiče: Samozřejmě je samostatné učení se doma se zadáním na dálku u jazyka obtížné takto 
v domácích podmínkách. Děkuji Vám proto za pomoc, pokud děti některá cvičení nezvládnou, ať je 
vynechají, počítám s tím, že se jim pak budu věnovat v hodině i mimo hodinu individuálně a proberu 
je s nimi. Třídu jsem přebrala nově, jsem tu cca 12 dní, snažím se tedy dát výuce vlastní systém, do 
toho vpadla karanténa. Děkuji.

Kontrola práce: prohlédnu si pak čtenářské deníky a ohodnotím je známkou (přihlédnu k tomu, že jde
o domácí práci bez dozoru učitele zadávanou na dálku). Ostatní úkoly známkovat nebudu. Ke 
cvičením se v hodinách vrátím a případné nejasnosti žákům vysvětlím.Děkuji. Mgr.R.Štefaňáková


