
          10. června 2020, Varnsdorf 

Milé osmačky a milí osmáci!  

Hurá! Deváťáci i páťáci už mají přijímací zkoušky za sebou, prázdniny vypuknou na 14 dní, takže už nás snad 

čekají jen samé dobré zprávy   

Už minule jsem vám slíbila, že svou téměř bezednou zásobu úkolů již pomyslně „zašpuntuji“ a nechám vás, 

kteří máte ještě nějaké restíky, v klidu dokončit nedopsané a nedocvičené. Vy, kteří jste poctivě pracovali po 

celou dobu distanční výuky, si tedy můžete zhluboka oddechnout, namasírovat si unavené mozkové závity a 

spokojeně regenerovat.  

Nás ve škole teď ke konci školního roku čeká každoroční předprázdninová administrativní smršť, uzavření 

klasifikace, úklid kabinetů a ostatních prostor školy a v mnoha ohledech již i příprava na příští školní rok. A 

upřímně všichni doufáme, že letošní zkušenost s výukou na dálku bude ojedinělá a výjimečná.  

My učitelé jsme lidé ve své většině extravertní, takže nám kontakt s vámi chyběl. S klávesnicí počítače si 

prostě člověk tolik nepopovídá a písmenka na druhé straně e-mailu nedokáží předat tak intenzivní radost (či 

jinou emoci), kterou jsme mnohdy při čtení vašich úkolů cítili. Uvědomovali jsme si i to, že mnozí z vás tam na 

„druhé straně“ nemají k dispozici techniku, která by jim práci usnadnila, či dokonce umožnila.   

Na druhou stranu se ukázalo, že mnohým z vás práce v klidném prostředí domova vyhovovala, neboť 

jste si práci nad úkoly mohli rozložit a naplánovat dle svých potřeb, nerušily vás třídní „rušičky“, nezdržovali 

pomalejší spolužáci, studium jste mohli obohatit o průběžný přísun energie v podobě dobrot, spolupracovat – 

byť i na dálku - více se svými kamarády a při poctivé práci si vyšetřit i nějaký ten volný čas navíc. Zkrátka, jak 

potvrzuje lidová moudrost, vše má své pro a proti a každý rub má i svůj líc.  

S těmi, které jsem o konzultaci požádala, případně s těmi, kteří mají sami o konzultaci zájem, se těším 

ještě v průběhu června na viděnou nad vašimi úkoly, s vámi ostatními se snad uvidíme ještě 26. června, kdy si 

půjdete převzít svá vysvědčení.   
 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN  15. 6. až 19. 6. 2020 

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

a) Řešení doplněné do PRACOVNÍHO LISTU B – TABULKY 

b) Plány na prázdniny 

c) Plnit si a zasílat mi mimočítankovou četbu 

d) Úkol z OV – Které místo ve městě máš rád(a)? 
 

MLUVNICE  +  LITERATURA  +  SLOH 

 DOBROVOLNÉ: procvičování si toho, co potřebuji, nač mám chuť: 

www.pravopisne.cz 
www.umimecesky.cz 
www.onlinecviceni.cz 

www.kaminet.cz 

 Dodělej všechny chybějící úkoly a pošli mi je nejpozději do 16. 6.  

 Vyplň chybějící zápisy z mimočítankové četby – zapiš jen to, co jsi opravdu přečetl. Čtenářské listy (zápisy 
z četby) mi pošli ještě nejpozději do 16. 6. 
 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN  15. 6. až 19. 6. 2020 

 Pokud jsi ještě nějaké úkoly nevypracova(a), případně jen neposlal(a), máš poslední možnost   
 

Přeji vám prima předposlední týden letošního roku. Všem rodičům, prarodičům a všem těm, kteří vám po celou 

dobu pomáhali a snažili vytvořit ty nejlepší podmínky pro domácí práci, ze srdce děkuji. Věřím, že letos se na 

prázdniny těšíte všichni stejně a letošní dovolená bude opravdu zasloužená     

    

Vaše paní učitelka Jindra Zíková 
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