Český jazyk – 6. ročník
Moji milí šesťáci,
posílám Vám práci na další týden. Vzhledem k tomu, že ne všichni máte dobré technické možnosti,
nechci po Vás posílat desítky vyplněných pracovních listů, ale prosím Vás o to, abyste se úkoly snažili
plnit poctivě a zodpovědně prováděli opravy!!! Víte, že opravám se věnujeme poctivě, protože
chybami se člověk učí. Takže všechny opravy prosím dělejte barevně, ať se, až se vrátíte, můžeme
podívat na to, co Vám nešlo a co musíme důkladně projít. Vaše domácí práce (doufám, že pečlivá)
bude součástí hodnocení. Nezapomínejte na to, že by byla škoda zapomenout to, co jsme se už pracně
naučili. Takže jakékoliv procvičování pravopisu je kromě četby velice přínosné a důležité.(Zejména
ti, kteří máte pocit, že jste se vším rychle hotovi, využívejte zajímavé programy přístupné na
internetu).
Moc na Vás myslím, doufám, že už Vás to doma nebaví a že se už těšíte do školy jako já. Kdybyste
něco potřebovali, neváhejte napsat.

16. týden – 14. – 17. 4. 2020¨
•

kontrola cvičení 17 a 5/ab

Mluvnice + sloh
•
•

pracovní list – souhrnné opakování o přídavných jménech
sloh – DOPIS – napiš dopis soukromý – měl by obsahovat : datum, oslovení, pozdrav, vlastní
sdělení, přání, poděkování, podpis
- do dopisu napiš, jak trávíš v těchto dnech čas, jaký je tvůj denní režim, jak se ti daří plnit
zadané úkoly ( zvládáš sám nebo ti musí pomáhat rodiče), jak komunikuješ s kamarády,
co ti nejvíce chybí na škole, po kterých předmětech se ti stýská…. Dále napiš, jaké čteš
knížky, jaký film se ti v poslední době líbil a proč…..

Obě práce zašli v jednom mailu ( dvě přílohy: dopis a přídavná jména), do kolonky předmět zprávy
napiš třídu a příjmení ( např. 6. D_Novák) 6. A na spixova@zskucb.cz, 6.BC mzackova@zskucb.cz

-

odešli nejpozději do 17. 4. 2020

