
Ahoj sedmačky a sedmáci!    (čtěte prosím vše postupně, pomalu a popořádku a třeba i víckrát) 

Tak už je to tady! Po několika týdnech soustředěné práce na úkolech z češtiny Vás tu dnes čeká úkol závěrečný. 

Ale ještě než se k němu dostaneme, ráda bych vás nejprve upozornila, že byste si měli zkontrolovat, zda jste dosud 

vypracovali a poslali všechno. Těm, kterým něco chybělo, jsem napsala mail. Zkontrolujte si tedy poštu. Pokud máte 

něco ještě vypracovat a poslat, udělejte to co nejdříve, abych ve středu v 15 hodin všechny zmeškané úkoly měla a 

mohla zkontrolovat.  

A co tedy ta poslední práce? 

Máme za sebou období, jež nás mnohému naučilo, období, díky němuž jsme se sami o sobě něco dozvěděli. 

Pouvažujte sami nad sebou. 

 Nad tím, jak se vám samotným pracovalo, zda jste potřebovali, aby vám někdo pomáhal, kontroloval vás. 

Jestli jste se museli do práce nutit nebo jste si brzy zvykli na nový způsob práce.  

 Čemu jste přivykli snadno (nemuset ráno brzy vstávat, spěchat na autobus), na co jste i zvyknout nemohli   

či nezvykli dosud. 

 Nad tím, jestli vám přece jen škola nechyběla, co vám chybělo nejvíce, co vůbec.      

 Nad tím, co nového jste se naučili, museli naučit. Nejenom do školy. 

 Nad tím, co jste se sami o sobě dozvěděli. Co jste se dozvěděli o svých blízkých, kamarádech, spolužácích. 

 Nad tím, co vás doma bavilo, jak jste trávili volný čas.  

 Nad tím, zda jste objevili nějakou novou činnost, práci, které jste se začali věnovat a která vás baví, zjistili 

jste, že ji umíte, jen jste se k ní dřív nedostali. 

 Nad tím, kam jste si chodili odpočinout, nabrat síly. Objevili jste nějaká nová „tajná“ místa, nové trasy      

na procházky, jízdu na kole, běhání. 

 Zkuste si uvědomit klady a zápory této prožité doby. Na co budete rádi vzpomínat, co vám bude chybět.    

Co vám naopak vadilo a na co rádi zapomenete. 

Přemýšlejte, pište, komentujte.  

Klidně požádejte o pomoc i rodiče, prarodiče, sourozence, aby vám s přemýšlením pomohli, poradili, aby vám 

řekli, čím jste je vy sami překvapili, potěšili…   

Zkuste si nejprve jen rychle sepsat své postřehy. Ke každému bodu napište větu, několik vět. Nechte si je někde ležet 

na stole, tak abyste je měli na očích. Abyste se k nim mohli vracet, znovu je číst, přidat postřehy a poznámky další. 

Dejte této poslední práci čas i odstup a nadhled. 

Určitě nesepisujte během jednoho odpoledne. Máte čas celý týden.  

Přidejte fotku, obrázek, které vaše postřehy ilustrují.  

Klidně můžete vytvořit i komiks nebo kombinovat text a obrázky. 

 

Ať se vám dobře přemýšlí a pracuje. Až budete mít hotovo, pošlete: 

starycestina@gmail.com 

 

 Zase bude možné připojit se na telekonferenci (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.) 

 Přihlásit by se měli zejména ti, kteří do školy nepůjdou, ale vítáni budou všichni. I pokud potřebujete s něčím poradit. 

 

Mějte se hezky.                Lada Ocásková 
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