
Milé sedmačky, milí sedmáci, 

už to vážně docela letí. Zas pondělí, zas úkoly, zas otázky-Proč tolik? Stihnu to vůbec? Nebylo 

by to lepší ve škole?... 

Bohužel, některé věci nezměníme, neovlivníme. Nebylo by dobré úplně odvyknout školní 

práci a zapomenout vše, co si zatím z češtiny pamatujete. 

Jestli si při práci hledáte informace na internetu nebo v učebnici, je to jedině dobře, i toto 

je důležitá praktická dovednost pro život. Podstatné je, že se snažíte se s úkolem vypořádat. 

A vaší snahy si cením.  

Pokud na vás při práci někdo dohlíží, kontroluje vás, také to vůbec nevadí (ovšem jen 

tehdy, jestliže nedělá práci za vás). Tak vašim „domácím učitelům“ za to poděkujte. Já jim 

děkuji také.  

S čímkoli si nevíte rady, napište mi do mailu, pokusím se pomoci. Případně to můžeme 

probrat na telekonferenci (časy a odkaz zůstávají: 7.A pondělí 13.30-14.15 hodin, 7.B středa 

13.30-14.15 hodin, https://telekonference.eu/join/koo59k více viz zadání ČJ 20. 4.), přes skype, 

klidně i soukromě (po předchozí domluvě). Ale platí, že musím vědět, s čím máte nesnáze, 

na co jste už úplně zapomněli…      

Pokud vám k úkolům přidávám odkazy na internet, nepřehlížejte je a podívejte se na ně, 

případně si procvičte. 

A ještě jedna důležitá připomínka: práce, které mi posíláte, vám vracím zpátky opravené, 

v mailu ještě přidávám doplňující informace, vysvětlení, doplnění. Je na vás samotných, 

abyste si ve svých cvičeních chyby opravili. Jestliže to neuděláte, je moje snaha zbytečná a 

vy se příště chyb nevyvarujete. Kdo rád dělá zbytečnou práci? Nikdo!  

 

Zopakovali jsme si slovní druhy, podstatná jména a jejich mluvnické kategorie a také 

důležitou praktickou znalost-jak doplňovat koncovky.  

Co nás čeká tento týden? Přídavná jména, zájmena (jen důležité a praktické znalosti). 

Zkusíme i krátký úkol slohový. Jistě chodíte ven odpočívat, pozorovat, co se v přírodě děje 

(listy na stromech, květy, rostliny, zvířata, včely, motýli, rosa, obloha…), co se změnilo… Je 

na to teď více možností, tak je využijme a vnímejme svět kolem nás. 

 

Mějte se hezky, hodně pěkných zážitků. 

          Lada Ocásková 
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