
          17. dubna 2020, Varnsdorf 

Ahoj, všichni!  

Je to už pět a půl týdne, co jsme se viděli naposledy. Když jsme se rozcházeli, někteří z vás dokonce radostí 

výskali při představě, že vás čekají třeba i 2 týdny „virových“ prázdnin. My ve sborovně, kteří si pamatujeme na 

prázdniny „uhelné“, či „chřipkové“, už jsme tak šťastní nebyli, protože jsme věděli, že nám práce spíše přibude. A 

už jsme přemýšleli o tom, jak asi budeme dohánět to, co zameškáme. Ale myslím si, že snad nikoho z nás ani ve 

snu nenapadlo, co je doopravdy před námi a že už se možná do konce školního roku všichni společně ve třídách 

nesejdeme.  

Z mého pohledu je nyní velmi zajímavé pozorovat například to, jak rozdílné názory mohou mít odborníci na 

jeden a ten samý problém. Všichni jsou velmi vzdělaní a chytří, určitě svému oboru rozumí, ale jeden tvrdí to a 

druhý pravý opak, co jeden doporučí, další považuje za zbytečné. I tato situace nám ukazuje, jak je důležité umět 

naslouchat, přemýšlet o jednotlivých argumentech a být schopen se též samostatně rozhodovat. 

Navzdory všem negativům, které současná situace přináší, s nadšením vnímám, jak dokáží být Češi vynalézaví 

a šikovní. Začalo to už tím, že maminky a babičky vytáhly šicí stroje, nebo jen jehly a nitě a dokázaly ušít roušky. A 

nejen ony! Dozvěděla jsem se, že i někteří naši žáci – kluci – se do šití roušek s úspěchem pustili a docela je to i 

bavilo  Často se také dočtu v tisku, nebo slyším v rozhlase (jak víte, televizi nemám), že naši lidé vymysleli nové 

účinnější filtry, vylepšené plicní ventilátory, levnější desinfekční prostředky, nebo vhodnější ochranné 

prostředky… Každého určitě zahřeje u srdce, když se dozví, kolik lidí dobrovolně a zdarma pomáhá starším 

spoluobčanům, prodavačkám, lékařům, či věnuje své finanční prostředky pro dobrou věc. Je vidět, že když 

chceme, dokážeme si pomáhat, držet pohromadě a využít pro dobro věci svůj důvtip a zdravý selský rozum  

Moc mě potěšilo, když jsem si v nejednom z vašich dopisů přečetla, že si pochvalujete to, že jste doma více 

všichni pěkně pospolu, že se po večerech bavíte s rodiči při společenských hrách, navzájem si více pomáháte – 

někdo doma vaří, peče, stará se o mladší sourozence, více a častěji si povídáte s prarodiči, byť i jen po telefonu, 

ba dokonce že už i méně zlobíte než dřív  Prostě jak lidová moudrost říká: „všechno má svůj rub a líc“ a 

„všechno špatné je pro něco dobré“.  

Znovu bych ráda většinu z vás pochválila, že mi pěkně podepisujete a číslem cvičení označujete své e-maily a 

hlavně zaslané dokumenty (např.: Kudrfalec 83_4, nebo Vzorná _pracovní list).   

Chtěla bych vás též požádat o to, abyste si opravdu pozorně četli zadání. Stále se ke mně dostávají práce, 

které svědčí o opaku. Přicházejí mi pak splněné „úkoly“, které vůbec zadány nebyly, nebo mi posíláte to, o co 

jsem vás nežádala. Mrzí mě, že si tak zbytečně přiděláváte práci a ztrácíte čas, který byste mohli věnovat třeba 

prospěšnější procházce na čerstvém vzduchu.  

Apeluji na vás na všechny, abyste si zadané úkoly (a to nejen z češtiny) plnili průběžně a svědomitě a 

v případě zadání je posílali buď mně, nebo mým kolegům. A pokud máte nějaký problém, nebo něčemu 

nerozumíte, abyste nám to dali vědět (telefonní čísla máte, e-mailové spojení též: jindra.loukova@vdffree.cz). I 

to, že někdo nemá počítač, příslušný program, přístup k internetu, je nemocný, nebo má jiný závažný problém, 

vše se dá vyřešit, pokud o problému víme.  

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN 20. 4 –  25. 4. 2020     

Připomínám: 

a) že jste mi v průběhu minulého týdne měli všichni poslat: 
o Znění tajenky, která vám vyšla v doplňovačce  

o Dopis 

b) Podle zaslaných řešení si opravit své zápisy v sešitech 

c) Plnit si a zasílat mi mimočítankovou četbu 
 

M L U V N I C E 

a) Procvič si pravopis: 

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/-line-testy-z-ceskeho-jazyka/kratke-diktaty-i-y/diktat-i-y-1 

mailto:jindra.loukova@vdffree.cz
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/-line-testy-z-ceskeho-jazyka/kratke-diktaty-i-y/diktat-i-y-1


https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/shoda-podmetu-s-prisudkem/shoda-podmetu-s-

prisudkem-online-test-1 
 

b) Pusť si výukové video a zopakuj si větný rozbor a základní pojmy s ním spojené: 

https://www.youtube.com/watch?v=qo3wyN4MGZ4 
 

c) DOBROVOLNĚ:  Do ŠS sešitu si napiš větu 

Naše maminka každý den kupuje čerstvé mléko. 
 

1. Graficky zaznamenej stavbu dané věty a urči větné členy: 
2. Až poté si pusť si výukové video a podle něj si zkontroluj a případně oprav svůj rozbor: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUP4b0EhPzo&list=PLalhKeiVV2cZCWkmAEDnjfg65myyLQj3t&index=25 

d) Do ŠS sešitu si napiš větu, graficky zaznamenej její stavbu a urči větné členy: 

Na stěnách jeskyň se dochovaly kresby dávných lovců zvířat.  
Rozbor pošli jako ofocený rukou napsaný text na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

 

e) Pusť si výukové video a zopakuj si, jak rozlišíš větu hlavní od vedlejší a jak určíš druh vedlejší věty: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Pv20AswYQE 
 

f) Vyplň Pracovní list 2 (v příloze), v němž máš za úkol poznat věty vedlejší a určit jejich druh. 
Pošli ho jako dokument (po povolení úprav, vyplnění a uložení), nebo rukou napsaný text (pouze druhy VV - označit např.:  A 1. 

Předmětná, A 2. Příslovečná důvodová,…) na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

 

L I T E R A T U R A  

a) Do sešitu na literaturu si napiš větším písmem:  CESTOPISNÁ LITERATURA 

b) Čítanka str. 26-35 – přečti si informace na lištách o Miroslavu Zikmundovi a Jiřím Hanzelkovi 

c) Do sešitu L si zapiš: 

Jiří Hanzelka (1920 – 2003) 

Miroslav Zikmund (1919) 

 = čeští cestovatelé a spisovatelé 

- 1999 - český prezident Václav Havel jim udělil Medaili Za zásluhy II. Stupně 

- 2014 - český prezident Miloš Zeman udělil M.Zikmundovi Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy. 
 

+ si sám/sama připiš aspoň 3 informace, které tě zaujaly (viz. lišty v čítance str. 26-35) 
 

d) DOBROVOLNĚ:  Pro ty, co mají chuť něco nového se dozvědět, zhlédnout, poslechnout si  

o film M.Zikmunda a J.Hanzelky z roku 1953 z jejich cesty po Africe „Afrika II. – Od rovníku ke Stolové hoře“ 

https://www.youtube.com/watch?v=zO9lDyYckFA 

o vyprávění Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky v dokumentu ČT „Sny a skutečnost Hanzelky a Zikmunda“ (1997) 

https://www.youtube.com/watch?v=SH1eM_-p6uo 

 

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

S L O H   

a) Procvič si svoji čtenářskou gramotnost a pobav se  

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-imaginarni/89 

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN 20. 4.  –  25. 4. 2020     

a) Vylušti tajenku v přiložené DOPLŇOVAČCE 1 
Pouze znění tajenky mi pošli  na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 
 

b) Do sešitu na OV si udělej zápisky: 
ZÁKONY  

= nejvýznamnější právní předpisy 
- uveřejněny (= vyhlášeny) ve DOPLŇ ZNĚNÍ TAJENKY Z DOPLŇOVAČEK – platné ode dne vyhlášení 
Ústavní zákony = mají „vyšší“ stupeň právní síly – žádný zákon s nimi nesmí být v rozporu 
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Ústava = základní zákon státu vydaný parlamentem ČR (= nejvyšším zákonodárným sborem) 
- pro zajištění jeho vysoké kvality musí být schválen nejméně 3/5 hlasů  

 

 

Na všechny vaše úkoly, případně dopisy, postřehy a nápady se moc těším! 

S tradičním přáním „JARU ZDAR – KORONAVIRU ZMAR!“  

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 

  

 


