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ČESKÝ  JAZYK 

 Milí šesťáci, 

Děkuji všem za vaše příběhy o zvířatech, komu jsem práci z nějakého důvodu 

vrátila, pracuje na ní, pro ostatní je tu výzva – dobrovolný úkol: 

Pokuste se, podobně jako autor níže, napsat krátký, smysluplný příběh, v němž 

budou všechna slova začínat na stejné písmeno abecedy. Komu se podaří 

alespoň 10 vět, získá 1. Těším se na vaše práce! 

 

PRÁSK!  
Příroda poslala populaci pořádný políček: Pandemii!  
Prťavá praštěná potvůrka poletuje prostředím, plíživě plošně postupuje po povrchu 
planety…  
Pichlavá potvora pekelně prudí populaci, proniká přes pusu, 
pak průduškami, plícemi… přeskakuje přes pána, paní, politika, pekaře, popeláře.  
Pokašláváme, posmrkáváme, prskáme, poleháváme. 
Při procházkách potkáváme plátnem překryté pusy přátel… poznáváme se? 
Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny, propocenců prosté posilovny; 
policajti pozorují postavy plížící se po parcích, pakliže poruší pravidlo, policista 
píská.  
Přeplněné postele, přidušení pacienti, připojené plicní podpory, přetažený personál 
prvního palebného pole, přepracované pečovatelky…Ptáme se: PROČ? 
Poněvadž pěstujeme pokrytectví, pohrdáme pravidly, pochlebujeme přemocným, 
pochybně podnikáme, pokoutně podvádíme, propadáme pokušení, podlézáme, 
politikaříme, pletichaříme, promíjíme podrazy…? Poněvadž přehlížíme potřebné, 
pošlapáváme přátelství, podrážíme přátele, 
popichujeme plaché, přestáváme promíjet, plácáme plané pomluvy …?  
Poněvadž pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi, potravinami, přejídáme se? 
Poněvadž pokrok postupuje příliš překotně, příliš pracujeme, pořád pospícháme...? 
Pocity padají podél pochmurné propasti…Převálcuje prťavá potvora populaci? 
Prdlajs! Prohrajeme, padneme? Prdlajs! Přestaňme plakat! 
Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými protilátkami; 
pandemii přečkáme, pohromy překonáme, pakliže pokorně poklekneme před 
pomocníky 
prvního „palebného pole“, poděkujeme…Přestaňme plakat, pochlapme se! 



Popřejme si pohodu, posilněme psychiku, pěstujme pokoru, přestaňme pomlouvat, 
podvádět, podpořme se, pomáhejme si, povzbuďme se, poplácejme se po prsou, 
posilujme přátelství.  
Položme počítače, pojďme si povídat, pohrát si, prozpěvovat, pocvičit, provětrat 
pejska, 
pokochejme se přírodou, přivoňme podbělu…Pohlaďme partnera po pleši, partnerce 
polibme pusu, přítelkyni poplácejme po prdelce, popijme pivko, panáka, poděkujme 
pohostinným… Pozastavme překotné plahočení, pracujme pomaleji, prodýchejme 
paniku… 
Projděme si pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, porovnejme polštáře, 
přerovnejme prádlo, přeleštěme podlahu: práce, pořádek, pomohou překonat paniku. 
Plicní potvůrka prvně potrápí; Pakliže přeskládáme priority, pandemie pomine, přijde 
proměna, procitnutí, poučení, paprsky prozáří posmutnělý prostor. 

Přeji poklidné přežívání, pocit pohody, později pak potkávání, podávání pravice, polibky 
přátel.  

 
 

A jak si s tímto úkolem poradili vaši starší spolužáci? Posílám inspiraci 😊 : 

 

1) Byl březen. Byla bouřka. Blízko bydliště blýskalo. Babičku bouřka 

budila. Baštila broskvovo-borůvkovou bublaninu. Bublanina byla báječná. 

Babičku bolelo břicho, blila. "Budeš Becherovku, babí"? "Budu broučku, 

budu". Bázlivý beran bečel. Babička berana bacila Becherovkou. 

 

2) Moje malá myška Máňa míchala malé množství mouky, máku, másla, 

marmelády, mletých mandlí. Myslela si: Mám míchat mouku metlou? 

Míchačkou? Mám míchat metlou. Máchla metlou mimo mísu. Malér, 

mísa manévrovala mimo mísu. Myška se malinko mračí, mžourá. Moje 

malá myška, mazánek, měla málem mrtvici. Minutku měla malinkou 

myšlenku mrsknout mísou. Myška málo mluvila, míň myslela. Malý 

mozek myšky manipuloval myšlenkou. Marně mazaná myška mávala 

metlou. Mžik, mlask, mísa se mihla mezi madly mikrovlnky. Myška 

marně mobilizovala malou myší moc.  

 

 

3) Přišel podzim. Přemítám. Právě prší. Přišla průtrž podobná pramenům. 

Promoklá parková pohovka praskla. Prosím pana pošťáka: ,,Přivezte 

poštou pěknou pohovku. Pravou prostornou pohovku.“ Pošta právě 

přepravuje plno podzimních plodů. Papriky, petržel, proso pro ptáky… 

Převáží písemnosti, pozvánky, psaní. Přiveze pohodlnou pohovku? 

Pražský pošťák právě přijíždí. Prima! 



 

MATEMATIKA   

Do školního sešitu: Opakování objem kvádru 

1. Výkop pro městskou kanalizaci byl 38 m dlouhý, 2,2 m široký a 3 m 

hluboký. a) Kolik m³ zeminy bylo vybagrováno? b) Kolik jízd při 

odvozu zeminy muselo vykonat jedno auto, jestliže při každé jízdě 

bylo naloženo průměrně 4,5 m3 zeminy? 

        Výsledek: a) 250,8 m³3 zeminy; b) 56 jízd 

2. V akváriu tvaru kvádru, které má rozměry dna 40 cm a 0,3 m, je 

celkem 36 litrů vody. Do jaké výšky dosahuje voda v akváriu?  

Výsledek: 3 dm 

3. Korba nákladního auta s rozměry 4 m, 2,5 m a 0,8 m je do tří čtvrtin 

svého objemu naplněna pískem. Kolik m³ písku je na autě naloženo? 

                                                          Výsledek:  6 m³  písku 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Pracovní sešity str. 49/6,7,8 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. Zeměpis Evropy - známe náš kontinent? 

 https://www.toporopa.eu/de/lander_europa/index.html 

- některá pojmenování evropských zemí znáte, některá si domyslíte - jsou srozumitelná i v nj a ta další 

odhadnete, pokus/omyl - TAK DO TOHO! 

2. Pracovní sešit:  a) str. 49/ 4 - Woher? aus  X  Wo? in - doplňte předložky a pošlete ke kontrole 

   m.novotna.perina@seznam.cz    

   b) str. 51/ 8 - D, F, E - vždy tři věty - různý slovosled!  
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