
          4. června 2020, Varnsdorf 

Ahoj, budoucí absolventi 8. ročníku!  

Oslavu svého pondělního svátku máte za sebou – nepochybuji, že vás vaši rodiče zahrnuli láskyplnou péčí, 

dobrotami, mnohé z vás i dárky. I na mě si rodiče vzpomněli a dostala jsem tradičně něco dobrého na zub. Já 

zase myslela na naši Emu, která dostala „netahací“ kartáč, jehož praktičnost pochopí hlavně děvčata, která si 

vzpomenou na chvíle, kdy se jim maminka snažila rozčesat zacuchané dlouhé vlasy. Aspoň Ema u toho ráno 

vždycky šíleně ječí.    

Vzhledem k tomu, že 9. 6. již bude po přijímacích zkouškách a pomyslná cílová páska letošního školního roku 

i vaší povinné školní docházky je na dohled, mám pro vás jednu super zprávu – tento týden vám posílám úkoly 

naposledy!  Do 12. 6. budete mít čas ještě dodělat to, co jste nestihli, nebo si „nechali“ na poslední chvíli. Poté 

již bude čas na doladění, abychom se na konci června mohli s dobrým pocitem, že jsme odvedli poctivou práci a 

strávili spolu prima čas, rozloučili  
 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN  8. 6. až 12. 6. 2020 

Připomínám, že jste mi v průběhu minulého týdne měli všichni poslat: 

a) Řešení doplněné do PRACOVNÍHO LISTU A – TABULKY 

b) Odpovědi nacvičení 118-119/1 a), c), d) 

c) Plnit si a zasílat mi mimočítankovou četbu 
 

M L U V N I C E 

 Procvič si různé znalosti z češtiny: 

https://www.pravopisne.cz/2014/11/komplexni-rozbor-textu/ 

 Otevři si PRACOVNÍ LIST B a správné odpovědi na otázky v něm vyplň do TABULKY (viz. PRACOVNÍ LIST B – 
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  

 Máš poslední možnost odeslat mi zápisy mimočítankové četby. 
 

S L O H 

 Napiš, jaké máš plány na prázdniny. Kam se chystáš, co hodláš dělat, která místa bys rád(a) navštívil(a), zda 

pojedeš někam na tábor, či strávíš dovolenou s rodiči, nebo u prarodičů… Text by měl mít minimálně 20 vět. 

Snaž se nejen o slohovou vytříbenost, ale i pravopisnou správnost.Text pošli (buď jako dokument, či jeho 

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

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN  8. 6. až 12. 6. 2020 

 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 

Tentokrát, přestože není žádný svátek, jsem na vás byla zase hodná a úkolů vám na celý týden moc nedala, 

takže doufám, že dosavadní studijní peciválové dodělají všechny chybějící práce a rozešlou je na příslušné e-

mailové adresy těm paním učitelkám, které už se na ně tolik těší. 

Vám, kteří budou mít chuť a zájem o společné focení, nabízím možnost sejít se v pátek 12. 6. v 9 hodin  před 

budovou školy (u zadního vchodu do šaten). Fotograf Martin bude nachystán, místo focení si vybereme 

společně. Doufejme, že se vydaří počasí a bude sluníčkově. Pokud byste měli zájem o skupinky, domluvte se 

předem, ať nám focení zbytečně dlouho netrvá. Pokud byste chtěli památeční fotku „rouškovou“, přineste si 

nějaký pěkný rouškový model .  

S tradičním přáním „ŽACTVU A BLÍŽÍCÍM SE PRÁZDNINÁM ZDAR!“ se pro tentokrát loučí    

       Vaše „dálková“ paní učitelka Jindra Zíková 
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