
Moji milí žáčci,  

aspoň jedna dobrá zpráva z minulého týdne – prázdniny budou! A snad i tradičně dvouměsíční. Hurááá! Jen 

doufám, že je taky nebudeme muset prosedět doma  

 Nevím, jak vy, ale já už mám z toho věčného sezení snad na zadku úplný mozol. Buď sedím u počítače a 

připravuji, stahuji, opravuji, archivuji a odesílám úkoly, nebo komunikuji s ostatními kolegy a rodiči, případně hledám 

a vymýšlím, čím vám (i sobě) zpestřit domácí práci. A pokud nesedím za počítačem, přesedám k šicímu stroji a snažím 

se spíchnout nějakou tu roušku pro ty, co ji ještě nemají, nebo potřebují nějakou na vystřídání. A lituju všechny, kteří 

v ní musí strávit v práci celý den. 

 Abych úplně nezlenivěla, každé odpoledne vyrážím s naší Emou na pořádnou vycházku k rybníku, nebo do 

lesa, abychom si protáhly tělo, nadýchaly se čerstvého vzduchu a pookřály na duchu.  

Ze zpráv od vás, či vašich rodičů vím, že většina z vás už se aspoň trochu nudí, protože vám chybí kamarádi, 

spolužáci a některým už i škola, a dokonce i ti „zatracení“ učitelé a učitelky   Mně už tedy žáci chybí moc. A 

nekecám! 

Doufám, že si zadané úkoly (nejen z češtiny) plníte průběžně a svědomitě a v případě potřeby je posíláte buď 

mně, nebo mým kolegům. A pokud máte nějaký problém, nebo něčemu nerozumíte, že se ptáte (telefonní čísla 

máte, e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, ostatní e-mailové kontakty na stránkách školy). 

Prosím vás, posílejte mi jen ty úkoly, o které vás žádám (v textu tohoto zadání zvýrazněno červeně). Výpisky a 

vaše poznámky mi neposílejte – spoléhám na to, že jste rozumní, spolehliví, zodpovědní, poctiví…, prostě skrz na skrz 

skvělí a zadanou práci splníte.  

A opakuji ještě jednu důležitou prosbu. Kdokoliv mi cokoliv z vás posílá, prosím vás, všude uvádějte své 

jméno a o jaký úkol, cvičení, či pracovní list jde. Denně mi chodí řada e-mailů, ve kterých se potřebuji vyznat. 

Děkuji! :-) 

 

 ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN 30. 3. –  3. 4. 2020 

A. M L U V N I C E 
a) Připomínám, že jste mi v průběhu minulého týdne měli všichni poslat: 

- jen správné řešení cvičení - učebnice str. 47/8  

- doplněný text, slovní druhy u prvních 3 vět a graf 1. věty - učebnice str. 66/10  

 

b) Podle zaslaných řešení si vypracované úkoly v sešitě oprav.  

Snažila jsem se i o vysvětlivky, snad jsou srozumitelné. Pokud někde ne, napiš mi to. 

 

c) Učebnice str. 69/3 – přečti si text a zjisti, zda jde o větu jednoduchou, či souvětí. U souvětí urči jeho druh 

(řiď se výkladem v učebnici na str. 68).  

Řešení úkolu mi pošli tak, že uvedeš pořadí věty a řešení (např.: 1. věta – věta jednoduchá, 2. věta – 

souvětí souřadné, …). Úkol mi pošli bud jako dokument ve Wordu, nebo jako fotografii rukou napsaného 

textu – vše podepiš!  
 

d) Učebnice str. 70/6 a) – pouze 3. souvětí – přepiš si do sešitu 3. souvětí a správným postupem dojdi až ke 

grafu, určení druhů VV, významových poměrů a druhu souvětí.  

Úkol mi pošli jako fotografii rukou napsaného textu – vše před odesláním podepiš!  
 

e) Procvič si určování slovních druhů (najdeš zde i vyhodnocení): 

https://www.slovnidruh.cz/slovni-druhy-procvicovani/ 

f) Procvič si určování větných členů v těchto testících (najdeš zde i vyhodnocení): 

https://www.pravopisne.cz/2016/12/test-vetne-cleny-obraz-doriana-graye/ 

https://www.vetnecleny.cz/vetne-cleny-procvicovani/ 

g) Procvič si určování poměru mezi větami hlavními – vyber si aspoň 1 cvičení: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8Cesk%C3%B

D%20jazyk&search1=02.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=05.+Pom%C4%9Br+mezi+v%C4%9Btami#selid 

h) Určete, zda se jedná o souvětí souřadné, podřadné nebo větu jednoduchou - vyber si aspoň 1 cvičení: 

mailto:jindra.loukova@vdffree.cz
https://www.slovnidruh.cz/slovni-druhy-procvicovani/
https://www.pravopisne.cz/2016/12/test-vetne-cleny-obraz-doriana-graye/
https://www.vetnecleny.cz/vetne-cleny-procvicovani/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=05.+Pom%C4%9Br+mezi+v%C4%9Btami#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=05.+Pom%C4%9Br+mezi+v%C4%9Btami#selid


https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8Cesk%C3%B

D%20jazyk&search1=02.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=04.+Souv%C4%9Bt%C3%AD+sou%C5%99adn%C3%

A9%2C+pod%C5%99adn%C3%A9%2C+v%C4%9Bta+jednoduch%C3%A1#selid 
 

B. L I T E R A T U R A  
a) Připomínám, že v průběhu minulého týdne jste měli napsat a poslat mi krátké vyprávění (minimálně 10 vět) o tom, jakou 

činnost má rád, nebo jakého koníčka má někdo z tvých blízkých (může jít o (pra)rodiče, tety, strýčky, sourozence), a do které tě 

proto zasvěcuje, kterou tě učí.  

  

b) Čítanka str. 145–149 -  přečti si úryvek z povídky Babička do Boženy Němcové  

c) Do sešitu na L si přepiš: 
 

Božena Němcová  

(? 1820 – 1862)  

- česká spisovatelka 

Babička – povídka, venkovská idyla (= prostý spokojený život;  přikrášlený, vylíčený optimisticky, až nereálně) 

O Viktorce – četba úryvku 
 

d) Podívej se na polohraný dokument ČT Obrazy ze života Boženy Němcové 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319265926-obrazy-ze-zivota-bozeny-nemcove/21156326500/ 

Uveď si do sešitu pod zápis aspoň 2 zajímavostí ze života Boženy Němcové, kterou ses z dokumentu 

dozvěděl(a) a zaujala tě, překvapila… (celými větami) 

Úkol mi pošli jako fotografii rukou napsaného textu – vše před odesláním podepiš!  
 

C) Průběžně si prosím plňte a zasílejte mi mimočítankovou četbu. 
 

D) S L O H  – stále platí práce na výkladu. Připomínám, že se máš vžít do role „průvodce“ po 

vylosovaném/zvoleném hradě, či zámku a připravit si krátký výklad (na 3 – 5 minut) pro „návštěvníky“ (v 

našem případě spolužáky). Tvým úkolem je tedy shromáždit si údaje a informace o dané památce (aspoň ze 2 

zdrojů a ty zdroje správně uvést – viz učebnice) a vypracovat výklad. Můžeš si pomoci vlastní prezentací, či 

plakátem s obrázky. Vše jsme si vysvětlili ještě ve škole, jen připomínám  

o Po návratu do školy bude mít každý 3-5 minut prostor na svůj výklad, který společně ohodnotíme.  

o DOBROVOLNÉ: Kdo chce, může mi sepsaný text výkladu poslat k nahlédnutí. 

 

 ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY  NA 14 DNÍ (23. – 3. 4. 2020) – ZADÁNO JIŽ MINULÝ TÝDEN 

Kdo zatím nestihl,  provede si zápis látky do sešitu na Ov – pokud bys něco nepochopil(a), napiš mi to, prosím, zkusila 

bych to lépe vysvětit. 

PRÁVNÍ ŘÁD ČR 

Význam a funkce právního řádu 

Právní řád  

= souhrn všech právních předpisů (zákonů, vyhlášek nebo nařízení), jimiž stát závazně upravuje a usměrňuje 

chování obyvatel a různých organizací.  

- podle toho, které oblasti života společnosti se právní vztahy týkají, jsou právní předpisy rozděleny do 

právních odvětví: 

a) veřejnoprávní – právo ústavní, trestní, správní, finanční, živnostenské, mezinárodní 

b) soukromoprávní – právo občanské, rodinné, obchodní, pracovní 

 

Orgány právní ochrany občanů - stát chrání práva svých občanů – patří sem: 

o policie 

o soudy 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=04.+Souv%C4%9Bt%C3%AD+sou%C5%99adn%C3%A9%2C+pod%C5%99adn%C3%A9%2C+v%C4%9Bta+jednoduch%C3%A1#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=04.+Souv%C4%9Bt%C3%AD+sou%C5%99adn%C3%A9%2C+pod%C5%99adn%C3%A9%2C+v%C4%9Bta+jednoduch%C3%A1#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=04.+Souv%C4%9Bt%C3%AD+sou%C5%99adn%C3%A9%2C+pod%C5%99adn%C3%A9%2C+v%C4%9Bta+jednoduch%C3%A1#selid
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Babi%C4%8Dka_(kniha)
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/optimisticky
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/realny
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319265926-obrazy-ze-zivota-bozeny-nemcove/21156326500/


o státní zastupitelství (soustava státních úřadů, zastupuje veřejnou žalobu) 

o soudní exekutor (provádí nucený výkon). 

Další orgány právní moci: 

o advokát 

o notář 

o veřejný ochránce práv (ombudsman). 

 

Právní norma, předpis 

Právo a morálka = soubory pravidel chování.  

 V případě práva jsou těmito pravidly chování právní normy  

 v případě morálky morální normy (morální zásady)  

     

Účastníci právních vztahů 

o Fyzické osoby  = jednotlivci (nezletilé děti zastupují rodiče nebo jiní zákonní zástupci) 

o Právnické osoby = stát, kraje, obce, školy, obchodní společnosti družstva, spolky, církve, nadace apod. 

 

 

Drazí a samozřejmě oblíbení, ba nejoblíbenější žáci a žákyně,  

kromě úkolů mi samozřejmě můžete napsat i pár slov o tom, jak se daří vám a jak trávíte svůj čas. Z tajných 

zdrojů jsem se dozvěděla, že někteří z vás dokonce i čtou knížky! A to dokonce i do té doby zarytí nečtenáři  Z toho 

mám samozřejmě radost. Já osobně, to se přiznám, momentálně číst knížky bohužel vůbec nestíhám. Nyní čtu e-

maily, zprávy na internetu, vaše úkoly… 

Držím palce, ať se vám nadále dobře daří, jste všichni zdraví a veselí  

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 

P. S. Děkuji všem, kteří mi svědomitě a včas posílají domácí práce a navíc pěkně podepsané  Děkuji a pozdravuji též 

vaše rodiče a doufám, že mají i nadále pevné nervy a svatou trpělivost.  

 


