
Český jazyk VI. B

Plán domácí výuky od 14. 4. do 17. 4.

Můj zašifrovaný vzkaz pro žáky a žákyně VI. B:
2X ETĚT ČEŘ PISŮ LOK ÚÍNÁ DAZ 
ÁVOKÍNAJM.

Literatura 

Žáci, pokud jste rozluštili můj vzkaz z minulé domácí
výuky, zjistili jste, že jsem vám doporučila sledovat
pořad České televize UčíTelka, v němž je často
uplatňována učební metoda CLIL. S touto metodou,
která propojuje běžnou výuku s cizím jazykem, se
můžete setkat i v naší moderní Čítance pro 6. ročník,
kde se např. dozvíte, jak se řekne anglicky být svůj na
s. 143 ve spodní části stránky. Epickou báseň Svůj
od Michala Bystrova si určitě přečtěte a poté, pokud
budete mít chuť a náladu, mi napište, jak rozumíte
spojení být svůj (dobrovolný úkol). Taky můžete jen
listovat čítankou a zjišťovat, jaká další anglická slova
se v ní nachází a vůbec proč jsou na jednotlivých
stránkách uvedena. 

Mluvnice 

V tomto týdnu i v těch následujících se věnujte
procvičování i testování z českého jazyka na webové
stránce: www.kaminet.cz. οΆь



Postup:
1. Nejdříve si vyberte předmět čeština. 
2. Poté klikněte na slovesa. 
3. Prohlédněte si tahák.
4. Vpravo v sekci Procvičování zvolte sloveso být:
osoba, číslo a čas.
5. Po procvičení přejděte ke Zkoušení a opět zvolte
sloveso být: osoba, číslo a čas. 
6. Výsledky z testů 1, 2, 3 z každé kategorie odešlete
e-mailem na adresu: janikova@9zszlin.cz. 
7. Do kolonky jméno odesílatele doplňte  své jméno,
příjmení a třídu a klikněte na odešli. 

Navrhněte mi, prosím, jakým způsobem (kromě
známky) bych měla zaslané testy hodnotit. Uvítám
každý návrh, radu aj.

Žáci, kteří nemají přístup na internet, si procvičí učivo o
slovesech v učebnici na s. 59, cv. 3, 4, 5. Ψ

Zkontrolujte si řešení úkolu z minulé hodiny: s. 59, cv. 2
jednoduché slovesné tvary: je, řekl, je, odpověděla,
odlišuje, zachovávají, tančí, je, jdu, tančili
složené slovesné tvary: podobaly by se, neměla bych 

Sloh 

Vraťte se k případně nevypracovaným úkolům a
pokuste se je splnit. Budu se těšit na popisy pokojů od
žáků, kteří je doposud neodeslali. 



V případě čehokoliv i informace o tom, jak se
Vám daří, mě neváhejte kontaktovat e-mailem na
adrese: janikova@9zszlin.cz, nebo prostřednictvím
elektronické žákovské knížky.

Děkuji!

Mgr. Marie Janíková  

Poslední změna:  16:18


