
ČJ (11. 3. – 20. 3. 2020), 6. tř. 

Mluvnice – shoda podmětu s přísudkem 

Učebnice: s. 69 přepsat tabulku b) do školního sešitu 

 s. 70/1,5 do školního sešitu 

Pracovní sešit: s. 36/5, 1, 2, 3; s. 37/5; s. 41/2; 46/3a,b (podtrhnout základní skladební dvojice) 

Literatura – příběhy s dětským hrdinou 

Mark Twain - Hrdina Tom (čítanka s. 119 - 120) 

Amálie Kutinová – Krasobruslařky (čítanka s. 121 – 123) 

Přečti a zapiš do sešitu literatury autora, název ukázky a stručný obsah (5 vět) 

Každý den nahlas 15 minut číst! 

 

ČJ (11. 3. – 20. 3. 2020), 7. tř. 

Mluvnice – rozvíjející větné členy 

Učebnice: Doplněk - s. 86 přepsat tabulku do školního sešitu 

 s. 86/1 do školního sešitu – snažte se najít, dokončíme pak společně ve třídě 

Pracovní sešit: s. 39/10 b, c přepsat do školního sešitu – každou větu na jeden řádek kvůli 

přehlednosti 

Literatura – autobiografická literatura (vlastní životopis) 

Jaroslav Seifert – Měl jsem nejlepší úmysl (čítanka s. 99 - 101) 

Karel IV. – Vlastní životopis (čítanka s. 98) 

Přečti a zapiš do sešitu literatury autora, název ukázky a stručný obsah (5 vět) 

Číst a chystat referáty z přečtené četby! 

 

ČJ (11. 3. – 20. 3. 2020), 8. tř. 

Mluvnice – významové poměry mez větnými členy 

Učebnice: s. 73/2  a, b přepsat do školního sešitu 

 s. 76/10 a, c, d, e do školního sešitu  

Pracovní sešit: s. 39/2 

Literatura – Číst libovolnou knihu a chystat referáty z přečtené četby! 

Miguel de Cervantes y Savedra - (čítanka s. 138 - 139) 



Přečti a zapiš do sešitu literatury autora, název ukázky a stručný obsah (5 vět). Zapiš 3 řádky o 

autorovi ze s. 138 

Sloh - úvaha 

Učebnice – s. 125 (Lavička v parku – přečíst), hnědý rámeček přepsat do sešitu (sloh) 

 

ČJ (11. 3. – 20. 3. 2020), 9. tř. 

Mluvnice – významové poměry 

Učebnice: s. 79 - 80 přepsat tabulku do školního sešitu 

 s. 80 - 81/2 a, b do školního sešitu  

Procvičování na přijímací zkoušky (viz testy CERMAT: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-

zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura) 

Mluvnice – procvičování pravopisu (viz internetová jazyková příručka: https://prirucka.ujc.cas.cz/) 

Pracovní sešit: s. 52 celá 

 

Literatura  

Ota Pavel – Nejdražší ve střední Evropě (s. 94 -98) 

Přečti a zapiš do sešitu literatury autora, název ukázky a stručný obsah (10 vět). 

Zapiš životopisné údaje a dílo (podle s. 97) do sešitu. 

Číst a chystat referáty z přečtené četby! 

 

 

 

 


