
          20. května 2020, Varnsdorf 

Ahoj, všichni doma!  

Máme před sebou poslední květnový pracovní týden. Až se podíváte na nové úkoly, zjistíte, že můžete začít 

jásat, protože jsem nějaká čím dál hodnější   

Mě osobně čeká nejen týden, ale minimálně měsíc super extra pracovní, neboť zahajujeme doma přestavbu 

bytového jádra, štukování, výmalbu a výměnu podlah. Prozatím jsem se tedy vždy po návratu ze školy a v každé 

volné chvilce snažila přestěhovat vybavení valné části naší domácnosti do sklepa, spíže, kočárkárny a sousedního 

babiččina domu.  Člověk by vůbec neřekl, kolik má kolem sebe věcí, mnohdy i krámů a čičurádiček. Došlo tedy i 

na předběžnou selekci toho, co se do – snad co nejdříve zrekonstruovaných prostor – zase nastěhuje. Největší 

bitvu asi svedu s naší Emou o každého plyšáka. Zkrátka - u počítače při kontrole vašich úkolů a přípravě na další 

týden jsem tentokrát vlastně odpočívala.  

Od pondělí 25. 5. už nebudeme s  deváťáky, kteří se připravují na přijímací zkoušky, ve škole sami. Dorazí i 

odvážní žáčci z 1. stupně. Od 1. 6. budou moci chodit na konzultace i žáci stupně druhého, takže ve škole bude 

čím dál veseleji.    

Znovu bych ráda poděkovala těm, kteří si pozorně čtou zadání a včas zasílají splněné domácí úkoly -  

podepsané a číslem cvičení označené - na můj e-mail. Bohužel, pořád se ještě najdou i tací, kteří si pořádně 

nevšimli, že vůbec mají doma pracovat a občas úkol odeslat.   

Znovu tedy apeluji na lenochy – školní rok, a to i tento „koronavirový“, končí až na konci června, nikoli 

května.  Ti, kteří mají nějaký problém, dají vědět (telefonní čísla máte, e-mailové spojení též: 

jindra.loukova@vdffree.cz). Ti, co žádný problém nemají, se nebudou na problémy vymlouvat a vymýšlet si 

„pohádky“, za které by se nemusel ani Andersen stydět. 

 „Když nemůžeš, přidej víc…“, aneb Hurá do toho a půl je hotovo!  

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN  25. 5. –  29. 5. 2020     

Připomínám: 

a) že jste mi měli posílat do té doby nesplněné vypracované úkoly. 
b) začít pracovat na anketě a zaznamenávat si kdo odpovídal a co odpověděl. 

c) Plnit si a zasílat mi mimočítankovou četbu 

 

M L U V N I C E 

a) Vyhledej ve větách základní skladební dvojice:  

https://www.pravopisne.cz/2014/12/vyhledejte-ve-vete-zakladni-skladebni-dvojici-test-10/ 

b) Procvič si určování druhů vedlejších vět: 

https://www.pravopisne.cz/2018/06/urcovani-druhu-vedlejsich-vet-12-10-test/ 

c) Učebnice str. 76/1 a) – přikryj si osmisměrku fólií (NEPIŠ DO UČEBNICE!), najdi 12 spojovacích výrazů a do ŠS 

je rozděl do požadovaných skupin. Vypsané spojky, zájmena a příslovce mi formou dokumentu, či ofocené 

pošli na e-mail, případně na WhatsApp. 

d) Učebnice str. 80/13 – do ŠS si napiš pouze bod/body obsahující správnou odpověď – fotokopii mi pak pošli 
na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

 

L I T E R A T U R A  

a) Otevři si přílohu ČJ - ROZDÍLY  MEZI SCI-FI A FANTASY, pročti si a do sešitu na literaturu si překresli tabulku. 

„Buňky“ ZÁKLADNÍ AUTOŘI A DÍLA neopisuj celé, ale v každé si vyber si a opiš jen 2 autory a jejich díla – 

nejlépe ty, které znáš, četl(a) jsi je, slyšel(a) jsi o nich, nebo jsi je viděl(a) zfilmované.  

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

S L O H   

a) Učebnice str. 96 – pročti si znovu text „Úvod k výuce slohu“ a připomeň si, co je stylistika a co je jejím cílem, 

o co jde při tvorbě jazykového projevu a jaké jazykové styly rozlišujeme. 
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b) Učebnice str. 117 – v kapitole Souhrnné poučení o slohu si pročti text o komunikaci a udělej si z něj výpisky 

(= stručné heslovité klíčové informace – bývají tučně vytištěné) 

c) Učebnice str. 118 – pročti si, podle čeho třídíme jazykové projevy po stránce slohové do několika oblastí a 

jaké slohové styly rozlišujeme a z textu si udělej výpisky  

 

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN  22. 5. –  29. 5. 2020     

a) Pokud jsi nestihl(a) minulý týden, dokonči minianketku ve vašem nejbližším okolí na téma: „Co zlepšit v 

našem městě?“ 

b) Zeptej se 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 (tedy celkem 6 + 6) odpovědi i si ČITELNĚ zaznamenej a odešli do 29. 5. na e-mail 

jindra.loukova@vdffree.cz 

 
Připomínám, že se blíží konec května, tedy nejvyšší čas, abyste mi poslali též vyplněné čtenářské listy – tedy 

zápisy ze splněné četby – zatím tak učinila pouze Eva, David a Vašek.  

Užijte si zase prima týden, vychutnávejte sluníčkové počasí a jarní voňavé povětří. Nezapomeňte mi také 

napsat, zda máte chuť se v červnu společně vyfotit, abych to spolu s Natálkou, která s nápadem přišla, stihla 

připravit.  

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

       Vaše „dálková“ paní učitelka Jindra Zíková 

  

 


