
Ahoj, děvčata a chlapci!  

Ještě týden a už tu máme Velikonoce. Přiznám se, že já tyto svátky úplně ráda nemám, ale letos mi budou 

koledníci s pomlázkami rojící se všude po venku docela chybět. Doufám, že se aspoň v rámci rodiny někdo najde a 

vyšupá nás, holky, abychom úplně neuschly. Myslím, že tedy přeci jen nějaké to vajíčko s naší Emou obarvíme, dáme 

si jarní větvičky do vázy, upečeme beránka, mazanec a budeme se těšit a vítat opravdové jarní sluníčko a teplíčko, 

které snad s virem konečně a definitivně zatočí. 

 Jak trávíte první dubnové dny vy? Zabírá vám domácí práce většinu dne, nebo stíháte chodit – aspoň v rámci 

možností – ven na čisté povětří? A co doma – už vás trápí ponorková nemoc, nebo máte pohodu a užíváte si, že jste 

všichni více času pěkně pospolu? Těšíte se na Velikonoce? A jak je plánujete strávit?  

My si dopřáváme pořádnou procházku každé odpoledne nehledě na počasí. Momentálně chodíme s Emou 

krmit jednu polní myš dětskými piškotky. Myš jsme náhodně zahlédly a pak zaujatě pozorovaly poté, co vykoukla ze 

své nory a hledala v trávě, co by slupla. Doufám, že karanténa brzy skončí, jinak dotyčný hlodavec ztloustne tak, že se 

do své nory už ani nevejde  

 Většinu z vás musím tentokrát pochválit, protože jste mi začali pěkně podepisovat a číslem cvičení označovat 

své e-maily i zasílané dokumenty. Mnohem lépe a rychleji se mi pak pracuje. Pokud vám však delší dobu neodpovím, 

zkuste se ozvat znovu – zjistila jsem, že mi některé e-maily s úkoly zřejmě padají do spamů. A nebo se někde udělal  

„uzel“ na internetovém vedení  Prostě žák úkoly prokazatelně odeslal, ale ke mně nedorazily.  

Jinak doufám, že si zadané úkoly (nejen z češtiny) plníte nadále 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 opravdu jen ty úkoly, o které vás žádám (v textu tohoto zadání zvýrazněno červeně). 

Kdokoliv mi cokoliv z vás posílá, všude uvádí své jméno a o jaký úkol, cvičení, či pracovní list jde. Výpisky a vaše 

poznámky mi neposílejte - děkuji! :-) 

 

 ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN 6. 4 –  10. 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. 69/3 

- učebnice str. 70/6 a) – pouze 3. souvětí – grafu, druhy VV, významové poměry a druh souvětí  

- aspoň 2 zajímavostí ze života Boženy Němcové, kterou ses z dokumentu ČT dozvěděl(a) a zaujala tě, překvapila…  
 

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) Pusť si výukové video a zopakuj si pravidla o shodě podmětu s přísudkem: 

https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE&list=PLT5OcYhJUHgYqzhly1OPCr4HbE20O7tJj&index=4 
 

d) Procvič si pravopis (najdeš zde i vyhodnocení): 

https://www.pravopisne.cz/2013/04/diktat-pro-7-a-8-rocnik-o-sportu-42/ 
 

e) Učebnice str. 35/13 – přepiš do ŠS text s doplněnými správnými –i/-y 

Úkol mi pošli jako fotografii rukou napsaného textu e-mailem nebo na WhatsApp – vše podepiš!  
 

f) Učebnice str. 68 – znovu si přečti poučení o souvětí souřadném a podřadném 
 

g) Pusť si výukové video o rozboru souvětí:  

https://www.youtube.com/watch?v=_rFjIJkFyOs 
 

h) Do ŠS přepiš dané souvětí, nakresli si tužkou jeho graf, urči druhy VV, případně i významový poměr 

mezi souřadně spojenými větami a druh souvětí. 

Úkol mi pošli jako fotografii rukou napsaného textu e-mailem nebo na WhatsApp – vše podepiš! 
 

Podle předpovědi se splnilo, že vítr neustával, dokonce stále sílil.  
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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) Poslechni si povídku z knihy Karla Čapka: Povídky z jedné kapsy „Básník“ (cca 9 minut) 

https://www.youtube.com/watch?v=-x9MC2IeUjE 

c) DOBROVOLNÉ: Můžeš se podívat též na filmovou podobu této povídky (cca 25 minut): 

https://www.youtube.com/watch?v=PEWk8gnKVvQ 

d) DOBROVOLNÉ: Můžeš se podívat na fotografie, podobizny Karla Čapka: 

https://www.bing.com/images/search?q=Karel+%c4%8capek&FORM=HDRSC2 
 

e) do sešitu na L si napiš (jen to černě napsané): 
 

Karel Čapek 

(1890 - 1938) 

- český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a amatérský fotograf 

- mladší bratr malíře a spisovatele Josefa Čapka (1887–1945) 

- trpěl od svých 21 let Bechtěrevovou nemocí (= chronické zánětlivé onemocnění především páteřních 

obratlů) - nebyl odveden do rakouské armády a nemusel proto bojovat v první světové válce 

- 1921–1923 - dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla 
- manželka: herečka Olga Scheinpflugová  

- od roku 1925 – byl účastníkem pravidelného pátečního setkávání osobností politického a kulturního života – 

„pátečníci“ -  kromě bratří Čapků mezi ně patřil i prezident T. G. Masaryk, ministr zahraničí Edvard Beneš, 

historik Josef Šusta a novinář Ferdinand Peroutka 

Hovory s T. G. Masarykem - jsou jedinečným svědectvím o T. G. Masarykovi, o jeho názorech nejen 

politických, filozofických i lidských, a jeho vzpomínek.  

- Mnichovská dohoda a po ní následující kapitulace znamenaly pro Karla Čapka zhroucení jeho dosavadního 

světa a osobní tragédii:  
- „Zdá se mi, že už tu nemám co dělat, byl bych tu směšnou figurkou, můj svět umřel, věřil jsem totiž v jakési závazky, v takzvanou čest 

ve smlouvě a podobné věci. Myslím, že bych se v téhle tlačenici nevyznal...“ 

- Autorem slova „robot“, které se s divadelní hrou R.U.R. rozšířilo po světě, je ve skutečnosti bratr Josef Čapek. 

Původně chtěl Karel Čapek roboty nazvat „laboři“, ale nakonec mu znělo toto pojmenování příliš knižně. 

Slovo robot vzniklo ze slovesa robotovat (pracovat). 

- Byl sedmkrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu, v letech 1932 až 1938. 

Povídky z jedné kapsy 

Povídky z druhé kapsy = povídky s detektivní tematikou, příběh podáván humornou formou, ale vede i k 

    zamyšlení 

f) Do sešitu L uveď odpovědi na tyto otázky (Otázky neopisuj, ale odpovídej celou větou): 

Kolik a které postavy v povídce Básník vystupují? 

V jakém prostředí/v jakých prostředích se děj povídky Básník odehrává? 

V jak dlouhém časovém úseku se děj odehraje?  

K jakému literárnímu druhu danou povídku zařadíš a proč?  

Úkol mi pošli jako fotografii rukou napsaného textu e-mailem nebo na WhatsApp – vše podepiš! 
 

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

D) S L O H   

a) Učebnice str. 113 – do ŠS zezadu stručné výpisky o úvaze 

b) Učebnice str. 113 – lišta – do ŠS si napsat, co je esej 
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 ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN 6. 4. –  10. 4. 2020 
Odpověz do sešitu na Ov na tyto otázky: 

o Který den v roce nazýváme Velkým pátkem?   

o Co nám má tento den připomínat? 

o Na jaké datum připadá letošní Velký pátek? 

Úkol mi pošli jako fotografii rukou napsaného textu e-mailem nebo na WhatsApp – vše podepiš! 

 

Budu ráda, pokud mi kromě úkolů (posílej pouze ty, které potřebuji – jsou označeny červeně) napíšete i pár 

řádků, jak se vám daří, co děláte, čím se bavíte, co vám chybí, co přebývá, kdo, či co vás potěšilo… 

S přáním „JARU ZDAR – KORONAVIRU ZMAR!“  

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 

P. S. Děkuji všem, kteří mi svědomitě posílají domácí práce a navíc pěkně PODEPSANÉ A OZNAČENÉ ČÍSLEM CVIČENÍ 

 A mé poděkování vyřiďte též Vašim rodičům za to, že mají – aspoň doufám – pořád ještě energii, pevné nervy a 

svatou trpělivost.  

  

 


