Práce z českého jazyka pro 6.A, B (23.3 – 27.3.)
Práce z minulého týdne:
A. Do 23.3. (do 14:00) pošlete ofocené / oskenované úkoly 1,3 ze str. 69, dále ze str. 70 cv. 1, ze str. 71 cv.
4, str. 73 cv. 3a
B. Do 24.3. (do 14:00) pošlete ofocené / oskenované úkoly 1, 2 ze str. 74, dále úkoly ze str. 77 / 3, 4, 7

Sloh:
1. V uč. na str. 134, 135 si přečtěte modré rámečky, v nichž je povídání o dopisu a udělejte si z nich výpisky
do sešitu.
2. V uč. na str. 134 vypracujte do sešitu cvičení 1 a 2a.
3. Na youtube.com si pusťte píseň Barbora píše z tábora (Z. Svěrák, J. Uhlíř). Na další straně máte k
dispozici text písně. Odpovídá tento dopis tomu, co jste se dozvěděli o osobním dopisu? Zkuste tento dopis
upravit tak, jak by podle vás měl vypadat osobní dopis. Můžete pozměňovat slova ve větách, některé věty
vypustit.

Mluvnice:
Uč. str. 69 / 2. Do sešitu z mluvnice vypište ze cvičení všechna zájmena a určete jejich druh.
Uč. str. 70 / 2a, b. Cvičení přepsat do sešitu.
VŠECHNA VYPRACOVANÁ CVIČENÍ MI OFOCENÁ / OSKENOVANÁ POŠLETE DO PÁTKU
27.3 DO 14 HODIN.

Literatura:
Všichni začněte zpracovávat referáty, které jsem vám zadala, a posílejte mi je na e-mail. Dále mi
pošlete zpracovaný záznam alespoň jedné knihy (nejlépe ofocený ze čtenářského deníku), kterou jste
ze zadané četby již přečetli.

Svěrák & Uhlíř: Barbora píše z tábora
Maminko, tatínku,
posílám vám vzpomínku z letního tábora.
Jistě víte, že vám píše Vaše dcera Barbora.

Strava se nedá jíst, dneska byl jen zelný list,
polívka studená, co v ní plavou, místo nudlí, číslice a písmena.
Myslela jsem prostě, že budou různé soutěže, slíbili bojovku,
pak jsme hráli vybíjenou, na ovce a na schovku.
Štefan, hlavní vedoucí, chodí s naší vedoucí,
která je příšera.
Scházejí se, líbají se u totemu za šera.

Proč jsem se nenarodila o pár let dřív,
dneska bych krásně chodila se Štefanem, co říká si Steve.
Proč jste mě prostě neměli o pár let dříve?
Řekla bych: „Nebuď nesmělý, líbej mě, Steve.“
Závěrem dopisu ještě trochu popisu: ta bréca vedoucí je tlustá
jak dvě normální oddílové vedoucí.
Když běží po lese, všechno na ní třese se.
Užívá make-upu, co na ní ten Štefan vidí,
to já prostě nechápu.

Proč jsem se nenarodila o pár let dřív,
dneska bych krásně chodila se Štefanem, co říká si Steve.
Proč jste mě prostě neměli o pár let dříve?
Řekla bych: „Nebuď nesmělý, líbej mě, Steve.“

P.S.: Je tady ještě...
Pošlete dvě tři sta, jsem bez peněz dočista.
Pojedem do Písku, máme v plánu zastavit se v jitexovém středisku.
Když jsme se koupali, všichni na mě koukali.

Je to tím, že možná v jednodílných plavkách už jsem prostě nemožná.

Proč jsem se nenarodila o pár let dřív?

