
27. 4. 2020
Zadání domácí práce - 6. třída

Hlavním tématem tohoto týdne budou opět slovesa. 
Procvičíme si zejména rozkazovací a podmiňovací způsob. 
Ráda bych se s vámi začala také vídat prostřednictvím internetu.
A pak nesmíme zapomínat na pravopis a literaturu.
Takže zase hezky popořadě a postupujte prosím hezky od prvního úkolu až k poslednímu. Žádný 
nepřeskakujte. ;-)

1. Přihlaste se do kurzu českého jazyka v G Suite (Google Classroom)
2. Podívejte se na pěkná videa o rozkazovacím a podmiňovacím způsobu
3. Zapište, nebo si přelepte přehledy do tahákového sešitu
4. Vypracujte cvičení ve třídě na „umíme česky“
5.. Procvičte si učivo ve cvičeních na internetu, nemusíte mi tentokrát posílat výsledky
6.. Vyplňte testík, který vám pošlu e-mailem. Bude fungovat stejně jako ten minulý z literatury

A to bude pro tento týden všechno. :-)

1. Přihlášení do kurzu

• Někteří jste se už přihlásili, takže máte práci skoro hotovou. :-)

• Pro ostatní -  na internetu se přihlaste svojí školní e-mailovou adresou do Google učebny 
(adresa je jmeno.prijmeni@skolapolepy.cz). Heslo už jste si vytvořili, když jste vše 
zakládali s panem učitelem Saňou. Pak se Vám tam objeví kurzy – vyberte si ČJ – 6. třída
a pouze kliknete na „Zapsat se“

• Ráda bych se s vámi začala vídat prostřednictvím služby  Google Meet. Pošlu Vám e-
mailem návod jak na to. Potřebujete přístup k internetu v počítači, nebo v telefonu. 
Udělejte si čas ve čtvrtek dopoledne – 30. 4. 2020 od 10 hodin. Uděláme si takovou 
první zkušební hodinu, vyzkoušíme si to a možná se i něco málo budeme učit 
z češtiny. :-) 

2.  Doporučená videa

U podmiňovacího způsobu si povšimněte, že existují dva druhy – podmiňovací způsob přítomný 
a minulý (není to ale čas, ten u podmiňovacího způsobu neumíme určit)

• Rozkazovací způsob  

- video je sice od paní učitelky  5. třídy, ale my si v 6. třídě zopakujeme

• Podmiňovací způsob  

- klidně si video pusťte víckrát, zastavte si ho, když potřebujete, snažte se vše pochopit

• Podmiňovací způsob 2  

- a opět jedno trochu těžší video, snad vše pochopíte

- když Vám bude něco připadat nepochopitelné, napište mi, ať vím, co musíme procvičit 
společně

mailto:jmeno.prijmeni@skolapolepy.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/podminovaci-zpusob-5e44229ee173fa6cb524acd5
https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y
https://www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg


3. Přehled do takáhového sešitu



· Tentokrát je toho psaní docela hodně, tak máte čas až do čtvrtka 30. 4. 2020. Nalepte, 
nebo přepište do tahákového sešitu, vyfoťte a pošlete na adresu polepycj@seznam.cz. 

Termín odevzdání: 30. 4. 2020

4. Vypracujte všechna zadaná cvičení ve třídě na internetu – Umíme česky.

- všechny informace najdete na nástěnce 

5. Procvičte si učivo v testech na internetu 

· https://www.skolasnadhledem.cz/game/22   

· https://www.skolasnadhledem.cz/game/20  

6.  Vypracujte testík z mluvnice (slovesa)

- pošlu Vám odkaz na test e-mailem, tentokrát už víte, co čekat

- na začátku testu musíte vyplnit svůj e-mail – vyplňte prosím ten, na který jsem test odeslala

- pozor, test lze odeslat jen jednou

- když by něco nefungovalo, hned mi napište, vyřešíme to společně

- termín odevzdání 30. 4. 2020

https://www.skolasnadhledem.cz/game/20
https://www.skolasnadhledem.cz/game/22

