
Ahoj, „samostudenti“!  

Tak, a máme tu Velikonoce! Dočetla jsem se, že v nejširším smyslu se za celou dobu velikonoční považuje 

padesátidenní období od neděle Zmrtvýchvstání až do letnic. Ale většina z nás si pod těmito svátky představí 

Velikonoční prázdniny spojené s barvením kraslic, pečením bochánků a beránků, pletením pomlázek a 

prodloužený víkend zakončený pondělní koledou. Letos si však musíme ledasjaké radovánky spojené 

s Velikonocemi odpustit. A my, děvčata, musíme doufat, že se v každé rodině najde aspoň jeden mužský, který 

nás vyšupáním – třeba i loňskou - pomlázkou ubrání od „uschnutí“. 

V uplynulém týdnu jsem se snažila využít toho nádherného počasí k protažení těla ztuhlého od nekonečného 

sezení u počítače. Naštěstí máme velkou zahradu po babičce, kde je po celý rok pořád spousta práce. Odpoledne 

jsem tedy do rukou místo křídy a v současné době spíše myši popadla hrábě, pilku a kolečko, lezla jsem po 

čtyřech pod keři, vyřezávala staré suché větve, vyhrabávala loňské listí, čistila různá zákoutí, odvážela nahrabané 

na kompost… A bylo mi fajn   

Někteří z vás už mi napsali aspoň pár řádek o tom, jak trávíte „nouzový“ stav vy. Zatím jsem nezaznamenala 

nikoho, kdo by si v karanténě lebedil a byl rád, že má od svých učitelek a spolužáků klid. Ba naopak – těšíme se 

do školy! Podle posledních vyjádření našich vládních představitelů a ministrů to vypadá na návrat do škol 

nejdříve na polovinu května. Držím si palce, aby tomu tak bylo  

Většinu z vás musím znovu pochválit, že mi pěkně podepisujete a číslem cvičení označujete své e-maily i 

zasílané dokumenty. Opravdu mi to velmi usnadňuje práci s přijatými úkoly – a těch je!  

Stále se opakuje problém s tím, že některé e-maily s přílohami prostě nedorazí. I mnou odeslané se občas 

vrátí jako nedoručitelné, ale třeba za 2 hodinky po opakovaném odeslání v pohodě odletí na požadovanou 

adresu. Pokud vám přijetí úkolu obratem nepotvrdím, předpokládejte, že úkol nedorazil a zkuste mi ho prosím 

odeslat znovu.  Vysvětluji si to tím, že i ti internetoví trpaslíci a šotkové, co s těmi mejlíky, zprávami a přílohami 

běhají, jsou nesmírně přetížení jejich množstvím a po více jak měsíci prostě unaveni a vyčerpáni. Jen doufejme, 

že aspoň oni jsou imunní vůči koronaviru. Co bychom si bez nich počali! 

Nadále 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). 

Znovu prosím, 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 opravdu, ale opravdu posílat nemusíte - děkuji! :-) 

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN 13. 4 –  17. 4. 2020    ODPOČINKOVÝ TÝDEN  JAKO VELIKONOČNÍ DÁREK 

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

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

o Rozbor souvětí:  Podle předpovědi se splnilo, že vítr neustával, dokonce stále sílil.  

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) Vyplň doplňovačku zaslanou v příloze a získej tajenku  

(buď povol úpravy, vyplň přímo v daném dokumentu a ulož, nebo ji překresli na čtverečkovaný papír  

a vyplň ručně) – MNĚ POŠLI POUZE ZNĚNÍ TAJENKY (ofocenou, nebo jako dokument ji pošli na e-mail,  

případně WhatsApp)  
 

B. L I T E R A T U R A  
a) Připomínám, že v průběhu minulého týdne jste měli napsat a poslat mi odpovědi na tyto otázky  

o Kolik a které postavy v povídce Básník vystupují? 

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

o V jak dlouhém časovém úseku se děj odehraje?  

o K jakému literárnímu druhu danou povídku zařadíš a proč?  
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b) Průběžně si prosím plňte a zasílejte mi mimočítankovou četbu. 
 

C. S L O H   

a) Napiš mi a pošli dopis o tom, jak se ti daří, co během dne děláš, či co bys dělat chtěl(a), čím se bavíš, a co 

tě naopak nebaví a štve, co nového si se během karantény naučil(a), nebo dozvěděl(a), o čem přemýšlíš, 

zda se nudíš, nebo nevíš, kam dřív skočit a proč…   

Osobní dopis na jedničku obsahuje následující části: 

o místo a datum, kdy byl dopis napsán 
o oslovení osoby, které píšeme (adresát) 
o text osobního dopisu (rozdělen na několik odstavců, kdy každý odstavec obsahuje minimálně úvod, 

hlavní text a závěr) 
o rozloučení (může být součástí závěru) 
o podpis 
o naše adresa (adresa pisatele = my) 
Pošli jako ofocený rukou napsaný text, nebo jako dokument na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

 

 

 ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN 13. 4.  –  17. 4. 2020     
a) Připomínám, že jste mi v průběhu minulého týdne měli všichni poslat odpovědi na otázky: 

o Který den v roce nazýváme Velkým pátkem?   

o Co nám má tento den připomínat? 

o Na jaké datum připadá letošní Velký pátek? 

 

b) Promysli a napiš mi aspoň 3 zásady, které by podle tebe podpořili vzájemnou spolupráci a příjemnou 

atmosféru v naší třídě 
Pošli jako ofocený rukou napsaný text, nebo jako dokument na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

 

Na všechny vaše úkoly, dopis, postřehy a nápady se moc těším. 

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.  
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