
27. května 2020, Varnsdorf 

Ahoj, broučci a berušky!  

Můj třídní učitel na gymnáziu, pan profesor Fiala, měl pro nás všechny studenty univerzální oslovení 

„Anežko“, neboť si všechny své studenty za ta léta jménem nepamatoval. Poté, co Anežku Přemyslovnu prohlásili 

za svatou, od oslovení jejím jménem upustil, neboť ji prý nechtěl znesvětit. U broučků a berušek mi snad takové 

nebezpečí nehrozí.  

Já osobně chodím do školy poněkud zaprášená, neboť u nás doma probíhá avizovaná rekonstrukce. Naštěstí 

jsme se mohli na čas přestěhovat k babičce, kde máme klidné zázemí. Upřímně však lituji všechny sousedy, neboť 

ti si klidu momentálně moc neužijí. A což teprve řemeslníci! Ti chudáci musí veškerý materiál vynášet do 4. patra 

a suť zase odnášet dolů, protože bydlíme v panelovém domě bez výtahu. Já se zatím „bavím“ neustálým 

přehrabováním v mnoha krabicích, v nichž hledám to, co zrovna potřebuji. V praxi si tak ověřuji Zákon 

schválnosti, jelikož hledanou věc najdu vždy až ve škatuli úplně poslední a až na dně.  

Ve škole začal být od pondělí 25. 5. opět tradiční ruch, po kterém už se nám docela stýskalo. Přestože je 

budova nadále naplněna žáky 1. stupně jen částečně, je v ní mnohem veseleji, než když jsou její chodby pusté a 

tiché. Snad jen školním pavoukům to vyhovovalo, aspoň do té doby, než je naše pracovité paní uklízečky vymetly. 

Od pondělí 1. 6. pak bude vyhrazen čas na konzultace i pro všechny žáky 2. stupně. Ti, kteří tedy zatím 

s domácí prací poněkud otáleli, budou mít příležitost ukázat opět přímo ve škole, jak dokáží makat. Přijít 

samozřejmě budou moci i ti, kteří něčemu nerozumí a chtěli by danou věc pochopit, nebo s úkolem poradit.   

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. Pozorně a s pochopením znamená, že opravdu uděláš to, 

co je zadáno. Včas znamená, že úkoly vypracuješ a zašleš nejpozději v pátek odpoledne v tom týdnu, na který 

byly úkoly zadány. A podepsaný úkol vypadá tak, že je na něm např.: Kudrfalec – PRACOVNÍ LIST 4, nikoliv: 

CP47953486IM5769. Bohužel, pořád se ještě najdou i tací, kteří pošlou v lepším případě po měsíci zašifrované 

cosi, ale i ti, kteří nadále nedělají nic. Na takové se tedy těšíme na konzultacích    

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN  1. 6. až 5. 6. 2020 1. ČERVEN – SVÁTEK DĚTÍ – MÁLO ÚKOLŮ K VÁM LETÍ  

Připomínám: 

a) že jste mi v průběhu minulého týdne měli všichni poslat minianketku z OV 
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 – vyber si libovolný diktát: 

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty 

b) Otevři si PRACOVNÍ LIST A a správné odpovědi na otázky v něm vyplň do TABULKY (viz. PRACOVNÍ LIST A – 
TABULKA - po povolení změn lze pracovat přímo v dokumentu - TABULCE) a poté ho pošli (buď jako 
dokument, či jeho fotokopii) na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

 

L I T E R A T U R A  

a) Čítanka – str. 200-202 – přečti si text od Isaaca Asimova Kolik je devět krát sedm? 

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

Isaac Asimov (1920 - 1992) 

- americký spisovatel sci-fi a biochemik židovského původu  

- zajímavosti ze života:  

o zemřel v důsledku nemoci AIDS - k nákaze došlo při operaci v roce 1983, kdy mu byla podána krev, 

která byla HIV pozitivní 

o trpěl klaustrofilií (= opak klaustrofobie) - miloval malé uzavřené prostory 

o bál se létat letadlem 

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty
mailto:jindra.loukova@vdffree.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biochemik
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/AIDS
https://cs.wikipedia.org/wiki/1983
https://cs.wikipedia.org/wiki/HIV
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klaustrofilie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klaustrofobie


o nikdy se nenaučil plavat či jezdit na kole 

- napsal přes 300 vědeckých, vědecko-populárních a sci-fi knih 

- autorem tří zákonů robotiky = pravidla chování robotů: 

1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo. 
2. Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdy jsou tyto příkazy v rozporu s 1. zákonem. 
3. Robot musí chránit sám sebe před poškozením, kromě případů, kdy je tato ochrana v rozporu s 1., nebo 2. 

zákonem. 

c) DOBROVOLNĚ: kdo má zájem vidět podobizny Asimova: 
https://www.google.com/search?q=isaac+asimov&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiriKzzntHpAhVM_aQKHUT6DXYQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1
536&bih=755 
 

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

 

S L O H   

a) Učebnice str. 118 – pročti si, jaké podle způsobu jazykového zpracování tématu, poměru mluvčího k němu i 

uspořádání jazykových složek rozlišujeme slohové postupy.  Udělej si z textu stručné výpisky.   

b) Učebnice str. 118-119/1 – odpověz na otázky a), c), d) – odpovědi pošli (buď jako dokument, či jeho 

fotokopii) na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

 

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN  1. 6. až 12. 6. 2020 

a) Zamysli se a napiš, které místo ve městě máš rád(a), kde se ti líbí, je ti příjemně a proč. Uveď, zda a čím se 

ty, případně kdokoli z vaší rodiny stará o to, aby naše město bylo pěkným a příjemným místem pro život.  

Odpovědi odešli do 12. 6. na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz 

 

Přeji vám, ať pořádně oslavíte v pondělí svůj Den dětí a ať se vám vydaří nejen on, ale i celý následující první 

červnový týden. A doufám, že až budete mít splněné úkoly, vyběhnete od svých počítačů, tabletů, mobilních 

telefonů, televizí a jiných „čertovských krabiček“ ven na sluníčko, zdravé povětří a za kamarády  

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 
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