
14. května 2020, Varnsdorf 

Ahoj, milá děvčata a milí chlapci!  

Na vlastní oči vidíte, že se vám zase ozývám, takže je jasné, že jsem cyklo expedici přežila, i když jsem měla 

mnohdy na mále. Při návratu domů ze svahů Krušných hor, kdy mezi kapkami deště poletoval sníh, jsem si říkala, 

jaké štěstí jsme měli na počasí. Po celý prodloužený víkend bylo i ve vyšších nadmořských výškách sluníčkově a 

teploučko, v lesích to vonělo a stráně byly rozkvetlé trsy malých fialkovo-žlutých macešek, fialek, pampelišek a 

jiných, mě zcela neznámých, kytiček. I díky tomu mi ani nevadilo, že jsme přespávali v bývalém drážním domečku 

bez elektřiny a pitné vody, kde byl jediným komfortem rozbitý plynový vařič. K večeři si tedy přítomní masožravci 

„ulovili“ buřtíka a opekli si ho na ohýnku, já schroupala svoji denní dávku mrkve a okurek a žízeň jsme všichni 

společně zaháněli vodou z nedaleké studánky. Ta se nám na 3 dny stala – navzdory teplotě vody cca 2 °C – též 

koupelnou. Podmínky jsme tedy měli poněkud „bojové“, ale krásné výhledy ze sedel kol do údolí nám to vše 

vynahradily.  

 Teď už mám za sebou první týden, kdy jsem se – aspoň na pár hodin týdně – téměř po 9 nedělích vrátila 

před tabuli. Uvědomila jsem si, že je to vlastně delší doba, než jsou každoroční letní prázdniny, takže jsme si 

s kolegy matematikáři ve sborovně říkali, že jsme z toho po tak dlouhé době trošku nervózní .  

Po návratu domů z Krušných hor na mě v e-mailové schránce čekala zásoba vašich splněných domácích 

úkolů, které jsem se snažila co nejdříve opravit a odeslat zpátky. Jinak víte, že se vám snažím odpovídat vždy 

téměř obratem. Nyní mám trochu problém se stahováním úkolů zaslaných do mobilu, takže se pokouším o 

komentáře přímo na WhatsApp.   

Opět prosím: 

1. Pozorně si čti zadání úkolů a podle něj úkoly plň. 

2. Zasílej splněné úkoly včas – tedy v průběhu toho týdne, na který byly zadány. 

3. Splněné domácí práce před odesláním podepiš a označ číslem cvičení, nebo názvem předmětu. 

4. Úkoly si – pokud v nich byla chyba - následující týden oprav podle zaslaného řešení. 

5. Pokud máš problém, ozvi se. 

Těm, co si již teď plní všechny pokyny, píšu každý týden velkou jedničku navíc  

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN  18. 5. –  22. 5. 2020     

Připomínám: 

a) že jste mi v průběhu minulého týdne měli všichni poslat: 
o PRACOVNÍ LIST 3 

o 2 témata, nad kterými uvažuješ 

o PRACOVNÍ LIST– ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY 

b) Podle zaslaných řešení si opravit své zápisy v sešitech 

c) Plnit si a zasílat mi mimočítankovou četbu 
 

 

M L U V N I C E 

a) Procvič si pravopis: 

https://www.pravopisne.cz/2013/02/diktat-pro-zaky-8-a-9-tridy-zs-41/ 

b) Procvič si časování sloves: 

https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-casovani-sloves-2-uroven/813 

c) Pusť si výuková videa o jazyce jako systému a o Indoevropských jazycích: 
https://www.youtube.com/watch?v=lVTfR1kAA7A 
https://www.youtube.com/watch?v=gWUn2zuRsuo 

d) Učebnice str. 87 – pročti si text o slovanských jazycích 

e) Z textu si udělej výpisky – napiš si jednotlivé větve jazyků indoevropských a rozdělení jazyků slovanských 

f) Podívej se na mapku se současným rozšířením slovanských jazyků: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A9_jazyky#/media/Soubor:Slavaj_lingvoj_mapo_cs.svg 
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L I T E R A T U R A  

a) Čítanka str. 191-192 – přečti si ukázku z knihy Pán prstenů od J. R. R. Tolkiena Nad propastí 

b) Do sešitu na literaturu si napiš krátké výpisky (jen to černé): 

c) John Ronald Reuel Tolkien (1892 –1973) 
- anglický spisovatel, filolog a univerzitní profesor 
- profesor anglického jazyka a literatury na Univerzitě v Oxfordu  

- význačný jazykovědec a znalec staré angličtiny a staré severštiny 
- Filologie = studium jazyků - ho inspirovalo k vytvoření téměř 15 umělých jazyků (nejznámější z nich jsou dva elfí 

jazyky v Pánovi prstenů: quenijština a sindarština).  
- Později propracoval celou kosmogonii a historii Středozemě jako pozadí pro vývoj těchto jazyků.  
- Tolkien hovořil s různou mírou plynulosti více než 12 evropskými jazyky - anglosaštinou, starou  severštinou, 

velštinou, galštinou, románskými jazyky jako francouzštinou, španělštinou a italštinou stejně jako ostatními 
germánskými jazyky (ranými formami němčiny a nizozemštiny jako například starou saštinou) a baltskými a 
slovanskými jazyky (litevštinou a ruštinou).  

- 1972 obdržel od královny Alžběty II. Řád britského impéria 

- „otec“ žánru moderní hrdinské fantasy 
Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky – pohádkový příběh ze světa Středozemě 
Pána prstenů - epický román žánru hrdinská fantasy – 3. nejprodávanější román vůbec - prodalo se přes 150 
milionů výtisků. 
 

d) Průběžně si prosím plň a zasílej mi mimočítankovou četbu. 

 

S L O H   

a) Dostaneš několik slov (indicií, nápověd) - tvým úkolem je odhalit slovo, které má se všemi nějakou souvislost. 

https://www.umimecesky.cz/hadanky-indicie/340 

 

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN  18. 5. –  22. 5. 2020     

a) V květnu jsme se měli původně věnovat přípravě a realizaci ankety na téma: „Co zlepšit v našem městě?“ 

Vzhledem k tomu, že chodit po městě a tázat se spoluobčanů momentálně nejde, budete mít za úkol provést 

minianketku ve vašem nejbližším okolí  

b) Zeptej se v průběhu 14 dnů aspoň 5 člobrdíků, nebo člobrdic jakéhokoli věku žijících ve Varnsdorfu na to: 

1. Co se jim v/na našem městě líbí, na co jsou zde pyšní, čím se ve Varnsdorfu můžeme pochlubit… 

2. Co se jim ve Varnsdorfu nelíbí, co by rádi zlepšili, změnili, co jim tu chybí, nebo naopak přebývá…? 

c) Na stejné otázky odpověz i ty. 

d) Všechny odpovědi si ČITELNĚ zaznamenej a odešli do 29. 5. na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz 

 

 
 

Když už někoho z vás potkám, vidím, že jste růžolící, usměvaví a odpočatí, z čehož usuzuji, že se vám daří 

dobře a jste zdraví. A když si uvědomíme, že nás za 6 týdnů a 2 dny čekají vysněné letní prázdniny, tak to už si – 

aspoň myslím - skoro vrníme blahem  

S tradičním přáním „ŽACTVU ZDAR – KORONAVIRU ZMAR!“ se pro tentokrát loučí    

       Vaše „dálková“ paní učitelka Jindra Zíková 
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