
ZADÁNÍ – ÚKOLY ČESKÝ JAZYK 9.A,B – 30. 3. – 3. 4. 2020 

Milé děti a vážení rodiče, 

všechnu zadávanou práci z českého jazyka naleznete v kurzech na Google Classroom (GC). Každá 

třída, kterou vyučuji, má zřízen svůj kurz, kód kurzu jsem dětem i rodičům zaslala přes bakaláře do 

žákovské knížky (pokud někdo nenašel, ozvěte se mi). Většinou jsou žáci ke GC připojeni, někteří 

stále soukromým účtem. Bylo by dobré, aby se každý žák připojil účtem s koncovkou 

@zstaborska.cz (údaje k přihlášení má žák také v žákovské knížce – zaslal mu je třídní učitel). Pouze 

připomínám, že po přihlášení přes školní účet si musí znovu kódy přihlásit všechny kurzy. Bohužel 

někteří žáci stále nejsou připojeni nikde a nikam. Práce ze školy byly zaměřeny na český jazyk, 

matematiku a jazyky, proto bych byla velmi ráda, aby žáci zadání z jmenovaných předmětů plnili. 

Někdo se ještě vůbec neozval. Pokud má jakékoliv problémy s plněním práce, měl by se ozvat 

alespoň svému třídnímu učiteli. 

1. Vypracuj na GC v tématu Pracovní listy - 2 zadané úkoly s vyplněním do 3.4.  Nezapomeň na test 

z učiva o čárce jednoduché. 

2. I nadále čti knihu, z které zpracováváš referát. 

3. Začni si zpracovávat slohovou práci – datum dodání 10.4. 2020. 

4. Práce – Lukáš Pompa – pracuje i nadále na zadané práci z minulého týdne. 

Děkuji za vyplnění nové práce. Někteří ještě neodevzdali předchozí práci, dodělejte prosím tento 

týden. 

Děti si stále mohou procvičovat na poč. programech cokoli z ČJ – zejména určování vedlejších vět – 

lze využít stránky www.kaminet.cz – lze testy i odeslat na e-mail, www.pravopisne.cz, 

www.mojecestina, www.nns.cz – on-line cvičení, www.skolasnadhledem.cz – online cvičení - lze 

procvičovat i jiné předměty dle ročníků aj.  

I nadále platí nabídka, že komukoli ráda něco vysvětlím, poradím atd., neváhejte, pište e-maily, do ŽK 

či volejte. Těším se, jak se společně naučíme ovládat Google Classroom (GC). Není nutné nic tisknout, 

prosím pracujte rovnou v zadaném dokumentu v GC, nakonec práci odevzdejte. Nezapomeňte, že GC 

funguje i jako aplikace na mobilním telefonu. Všem přeji klidné a zdravé vyplňování.  

Mgr. Monika Hačecká 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nns.cz/

