
Český jazyk VI. B

Plán domácí výuky od 20. 4. do 24. 4.

Můj výjimečně nezašifrovaný vzkaz pro žáky a
žákyně VI. B, tentokrát v podobě kréda (přesvědčení)
spisovatele Roberta Fulghuma [fuldžuma] z literárního
díla Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se
naučil v mateřské školce:
Žij vyrovnaně  - trochu se uč a trochu přemýšlej a
každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj
a hraj si a pracuj.

Mluvnice 

Žákům, kteří mi odeslali výsledky z testů na sloveso
být, moc děkuji. 

Přečti si pozorně text a z nabídky pod textem vyber
možné pachatele. Své rozhodnutí zdůvodni a
napiš mi ho na adresu: janikova@9zszlin.cz, nebo
prostřednictvím elektronické žákovské knížky:
Bylo k večeru. Nic nenasvědčovalo tomu, že se
za malý okamžik všechno změní. Ticho šeptalo
stromům o hvězdné noci, plamen svíčky se zamihotal.
Bylo slyšet tiché zaškrabání, lehké ťuknutí a jemné
elektrické zapraskání. Než se kdo nadál, byly pryč
a s nimi i hlídané tajemství. Slavnost bude zítra o
tu laskominu chudší.



Kdo odcizil laskominu?
sousedovi psi/sousedovy kočky/sousedovi synové 

Do mluvnického sešitu vypiš všechna slovesa z textu
(slovesné tvary určité i neurčité).

Mluvnické kategorie sloves opět procvičuj, pokud máš
tuto možnost, na webové stránce: www.kaminet.cz.
Postup:
1. Nejdříve si zvol předmět čeština.
2. Poté klikni na slovesa. 
3. Prostuduj si tahák, zaměř se na způsob.
4. V sekci Procvičování klikni na osoba - číslo - způsob
pod nadpisem Ostatní slovesa. 
5. Poté přejdi ke Zkoušení a opět zvol osoba - číslo -
způsob pod nadpisem Ostatní slovesa. 
6. Všechny 4 testy odešli na adresu:
janikova@9zszlin.cz.
7. Nezapomeň do kolonky jméno odesílatele doplnit
své jméno, příjmení a třídu. 

Literatura 

Přečti si ukázku z Čítanky pro 6. ročník pod názvem
Učitel lásky z knihy Bílý tesák, kterou napsal
spisovatel Jack London.
Do literárního sešitu si poznač jméno autora, název
úryvku i knihy a napiš krátké vyprávění o tom, kdo byl
Bílý tesák, zda se Weedonu Scottovi [vi:dnu skotovi]
povede získat Tesákovo srdce a jak toho dosáhne.



Předtím, než začneš psát, nalistuj si v učebnici Hravá
čeština pro 6. ročník s. 130, z níž se dozvíš informace
o slohovém útvaru vypravování. Do slohového sešitu
si poznač osnovu zachycující stavbu textu. A podle
této osnovy (úvod-stať-závěr) rozděl své vypravování v
literárním sešitě o Bílém tesákovi na 3 odstavce. 

Vypravování vyfotografuj a pošli e-mailem na adresu:
janikova@9zszlin.cz.  Kontaktovat mě můžeš i
prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
Budu se těšit na Vaše psaní.

S pozdravem a přáním klidných jarních dní
zalitých sluncem 

Mgr. Marie Janíková 

Poslední změna:  16:35


