
6.A  čj – učivo od 6. – 14. 4.  

 

Milí žáci, 

blíží se nám Velikonoce, a proto dostanete učivo jen na 3 pracovní dny a trošku jiné zadání než 

doposud, ať máme změnu. 

Ostatní dny si užijte, v rámci možností, velikonoční prázdniny. 

Má být krásně, tak třeba budete moct na kolo, do přírody, i když s rouškou, 

ale dá se to vydržet. 

Hezké svátky Vám přeji a pořád jsme ve spojení, kdybyste cokoli potřebovali. 

p.uč. Pištělková 

 

Pondělí, úterý a středa - mluvnice 

 

V tyto dny mi zapíšete, co jste dělali. Snažte se popsat zajímavé činnosti, pokuste se udělat 

něco nového. Nechám na Vás, jak bude zápis vypadat. Může být formou zápisu do sešitu mluvnice-

nadpis Můj den, můžete vytvořit komiks vašeho dne, můžete ho zapsat na počítači a odevzdat, 

můžete ho psát jako dopis, inspirujte se klidně i nějakou knihou, třeba deníkem, Deník malého 

poseroutky      .  Nemusí být v sešitě, můžete psát na listy a ty nějak slepit jako knihu, cokoli vás 

napadne. Můžete udělat koláž – obrázky z časopisu, které vystihují váš den, pod koláž text, který je 

popíše.  Ale rozhodně se snažte být originální a nebojte se svůj výtvor výtvarně vylepšit. Použijte svoji 

fantazii, tvořivost, ať je váš zápis originální. Ty nejlepší odměním jedničkou. 

Výsledný výtvor nechám na Vás, ale rozhodně bude obsahovat text – věty. Budete se snažit, aby byly 

pravopisně správně.  

Svůj výtvor můžete nafotit a zaslat na můj email, whatsapp, messenger. Jedničky si zapíšu k sobě       

Kdo nepošle, předá mi hned, jak se potkáme ve škole       

Kdo nezvládne zajímavě, napíše jen věty, co ten den dělal (pondělí, úterý, středa). 

Pokud tyto dny nestihnete, zapište kterékoliv jiné dny. Můžete zapsat i tři dny o Velikonocích, pokud 

budou zajímavější. 

 

 



 

 

 

Ukázka – jedna z mnoha možností 

 

Dnes je pondělí ráno. Den, který býval snad nejhorším dnem z týdne. Teď je tomu ale jinak. 

Dny mi splývají a jen podle kalendáře poznám, který zrovna je. Mám ale čas na ranní kávu, super. 

 

Začala jsem cvičit jógu, zatím mě to nebaví, ale nevzdávám se. 

 

No, tak takhle dobrá asi nikdy nebudu, ale vypadá to skvěle, že. Je příjemné se jógou uklidnit, 

nastartovat na nový den, než se spustí kolotoč činností a povinností. Někdy ji cvičím večer, abych se 

po celém dni uklidnila a zvládla ty následující s úsměvem       

 

Literatura 

 

Každý z vás přečte cokoli z čítanky, samozřejmě, co jsme ještě nečetli. Do sešitu literatury uděláte 

zápis: Datum, název ukázky, autora, krátce děj – pár řádků,  co se vám na ukázce líbilo a  co naopak 

vůbec ne.  
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