Český jazyk (6. B)
Úkoly na období: 23. – 27. 3. 2020 (2. týden)
! Dotazy k zadávaným úkolům a učivu můžete směřovat na můj mail:
ivodova777@gmail.com
! K procvičování učiva doporučuji využít následující odkaz (tyto stránky
odpovídají našim učebnicím a pracovním sešitům – můžete zde zadávat kódy,
které naleznete na každé stránce v pracovním sešitě dole pod lištou):
https://www.skolasnadhledem.cz/?fbclid=IwAR1zrbpggsT8bQUmCIjdzaNMz4wuEn3LYbBx57wqsokRmta9muhVxN1ftk

A. Mluvnice
1. Zápis do školního sešitu:
1. (označ v sešitě již zapsaný Slovník spisovné češtiny)
2. Pravidla českého pravopisu
- jazyková příručka
- najdeme zde vysvětlen pravopis (-i, -y, velká písmena, psaní s, z, …)
např.
bílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře

3. Slovník cizích slov
- jazyková příručka
- najdeme zde vysvětlen význam cizích slov, jejich výslovnost, případně české
synonymum
např.
experiment - pokus; metoda výzkumu nebo vědeckého ověření

2. Pracuj s pravidly českého pravopisu:
https://www.pravidla.cz/
- najdi v pravidlech českého pravopisu následující slova:
tác
skica
- do školního sešitu si opiš, co bylo v pravidlech u těchto slov napsáno

3. Pracuj se slovníkem cizích slov:
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
- najdi ve slovníku cizích slov následující slova:
pandemie
jeans
- do školního sešitu si opiš, co bylo ve slovníku u těchto slov napsáno
4. Opakuj:
- v pracovním sešitě vypracuj ze str. 48/cv. 1, 2
49/Testové úlohy 1 - 7
B. Sloh
Vyber si někoho z rodiny (i z příbuzenstva) a napiš jeho popis
(nezapomeň na osnovu, odstavce)
- tuto práci napiš na PC v dokumentu Word a pošli na mou mailovou adresu (viz výše)
- tyto práce vám ohodnotím známkou
- kdo nemá možnost pracovat na PC, může práci napsat rukou (ČITELNĚ), ofotit a
poslat také mailem
Doporučení:
- popiš vzhled osoby, postupuj dle předem zvoleného postupu (např. od hlavy dolů,
oblečení, vlastnosti, zájmy)
- pozor na opakování sloves má, je (jsou)!
C. Literatura
1. Zápis do sešity literatury (můžeš přepsat na PC, vytisknout a nalepit do sešitu):

Božena Němcová (1820 – 1862)
-

vlastním jménem Barbora Panklová
česká spisovatelka a sběratelka lidových pohádek (v Čechách, na Slovensku)
dětství prožila na Starém bělidle v Ratibořicích (zde se odehrává děj Babičky)
vdávala se v 17 letech za staršího Josefa Němce, časté stěhování, měli 4 děti
vlastenka (přátelé K. J. Erben, K. H. Borovský)
manželská krize, smrt syna Hynka, pronásledování vlastenců, chudoba, vážná
nemoc = smrt (42 let)

Dílo:
Babička – vzpomínky z dětství (Barunka)
Divá Bára
V zámku a podzámčí
Pohádky – Chytrá horákyně, O Popelce, Sedmero krkavců, Princ Bajaja, Sůl nad zlato

2. Vypracuj (na základě informací, které máš zapsané v sešitě)
v pracovním sešitě na str. 31/cv 8 (zájemci i cv. 7)
3. Poslechni si povídku Divá Bára od B. Němcové:
https://www.youtube.com/watch?v=ij3XiWh1n98

Staré bělidlo v Ratibořicích

Hrob Boženy Němcové na Vyšehradě v Praze

Pomník v Ratibořicích (Babička s dětmi a psy)

