
          24. dubna 2020, Varnsdorf 

Ahoj, děvčata a chlapci!  

Tento týden jsem si já i moji kolegové občas vcelku jednotvárné a dosti únavné celodenní sezení u počítače 

nad vašimi úkoly a domácími pracemi zpříjemnili čtvrtletní pedagogickou poradou. V běžném režimu to pro nás 

znamená prodloužit si den po celodenní výuce ve škole do téměř večerních hodin vaším hodnocením a 

následnými schůzkami s rodiči. Přiznám se, odpolední program si dokážu představit příjemněji, zvlášť když za 

okny svítí jarní sluníčko a všechno kvete. Letos, kdy se i s kolegy vidíme jen párkrát v týdnu na nezbytně nutnou 

dobu, jsem se i na poradu těšila.   Mnohé z vás jsem samozřejmě chválila, neboť si to za svůj poctivý a 

zodpovědný přístup k nelehkému samostudiu zaslouží, na jiné, kteří se navzdory mnoha výzvám k práci ještě 

neozvali, jsme aspoň zavzpomínali. Leč, pan ministr nám zatím hodnocení známkou nezrušil, takže jsme se snažili 

vás všechny po zásluze nějakou tou známečkou odměnit.  

Dalším „bonbonkem“ v tomto týdnu byla brigáda naší učitelské party. I my jsme chtěli nějak přispět ke Dni 

Země, a tak jsme se rozhodli, že společně uklidíme nepořádek kolem školy. Místo jarních šatů a lodiček na 

podpatku jsem se navlékla do tepláků a starých botasek, do ruky popadla místo kabelky motyku, kyblík na plevel 

a pytel na odpadky, na obličej místo make-upu natáhla roušku a vyrazila k našemu výchovně-vzdělávacímu 

ústavu. Jeho okolí totiž po většinu roku připomíná spíše skládku, či sběrný dvůr. Až půjdete kolem, snad si 

všimnete výsledků naší poctivé práce  

Prosím znovu všechny – čtěte si zadání a pokud možno i tak, abyste věděli, že vůbec čtete a hlavně - co čtete. 

A když už víte, co jste si přečetli, abyste se tím řídili. To znamená, abyste mi posílali jen ty úkoly, které je potřeba 

(například nepotřebuji vidět vaše ofocené výpisky – jsem si jistá, že opsat text už dokážete od 1. třídy všichni) a 

které byly zadány. Pokud už mi správný úkol posíláte, abyste ho posílali na uvedenou e-mailovou adresu 

jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp (dala jsem vám k dispozici i své telefonní číslo: 775 872 507) 

pěkně podepsaný a číslem cvičení označený (např.: Kudrfalec 83_4, nebo Vzorná _pracovní list). Opakovaně pak 

apeluji, abyste si zadané úkoly ze všech předmětů plnili průběžně a svědomitě.  V každém svém „psaníčku“ vás 

prosím, máte-li nějaký problém, nebo něčemu nerozumíte, abyste nám to dali vědět. I to, že někdo nemá 

počítač, příslušný program, přístup k internetu, je nemocný, nebo má jiný závažný problém, vše se dá vyřešit – 

tedy pokud o problému víme. A když už se někdo rozhodl vymlouvat se, ať si aspoň připraví výmluvy vtipné, či 

originální  

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN 27. 4. –  1. 5. 2020    1. 5.  JE SVÁTEK = MÉNĚ ÚKOLŮ JAKO DÁREK  

Připomínám: 

a) že jste mi v průběhu minulého týdne měli všichni poslat: 

o grafický rozbor věty jednoduché: Na stěnách jeskyň se dochovaly kresby dávných lovců zvířat.  

o Vyplněný PRACOVNÍ LIST 2 

o Znění tajenky z OV z přiložené DOPLŇOVAČKY 1 

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) Pusť si výukové video a zopakuj si pádové otázky (latinskými názvy se netrap a určitě se je neuč): 

https://www.youtube.com/watch?v=zNK-Twldyq8 
 

b) DOBROVOLNĚ: Můžeš si zopakovat a procvičit pády i s Hurvínkem    
https://www.youtube.com/watch?v=aKtAX_wDL-c 
 

c) Procvič si pravopis koncovek přídavných jmen: 

https://www.pravopisne.cz/2016/06/koncovky-pridavnych-jmen-v-souhrnnem-cviceni-2-pravokviz-20/ 

d) Procvič si skloňování zájmena JÁ - pravopis mě/mně: 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-me-mne-samostatne-zajmeno-ja-2-uroven/4808 
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e) Vyplň si lehoučký TESTÍK 1 a pošli mi pouze tabulku se správným řešením (viz. TESTÍK s tabulkou v příloze) jako 

dokument (po povolení úprav a vyplnění), nebo rukou napsaný text na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 
 

L I T E R A T U R A  

a) Čítanka str. 31 – přečti si o tom, jak se cestovatelé Zikmund a Hanzelka připravovali na cestu 

b) Do sešitu na literaturu písemně zauvažuj (viz. sloh – úvaha uč. str.113 ) nad tím, kam ty bys rád(a) 

cestoval(a), které země by sis přál(a) navštívit a proč.  

 Text tvé úvahy bude mít aspoň 20 vět. 

 Snaž se ji napsat též pravopisně správně.  

 Než začneš psát, doporučuji ti udělat si myšlenkovou mapu k tomuto tématu, která ti při samotném 

psaní určitě pomůže. Pro ty, kteří zapomněli, jak je tvořit, zde video: 
  https://www.youtube.com/watch?v=QTWyrbkGw0Q 

 Znění úvahy mi pošli jako fotokopii rukou napsaného textu na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 
 

c) Průběžně si prosím plň a zasílej mi mimočítankovou četbu. 

S L O H   

a) Viz. úkol z literatury – úvaha 

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN 27. 4.  –  1. 5. 2020     

a) Do sešitu na OV si udělej zápisky: 
 
PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ = jednání, které je v rozporu s povinností, kterou občanům ukládá zákon 
Závažnější protiprávní jednání:  

o Přestupek = zaviněné protiprávní jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti  
- trestem může být: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo zákaz pobytu 
- přestupky projednávají správní orgány (obecní úřady) 

o Trestní čin = závažný protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný čin 
- trestem může být: odnětí svobody, propadnutí majetku, peněžitý trest, zákaz činnosti, 

veřejně prospěšné práce 
- trestu za trestný čin rozhodují soudy 

 

 

Doufám, že vás minimum úkolů z češtiny a Ov na nový týden aspoň trochu potěší a že 1. května, 

Svátek práce, řádně oslavíte úklidem pokojíčku, mytím nádobí, vytíráním prachu, luxováním v celém bytě, 

čištěním bot, zahradnickými a řemeslnými výkony… prostě dobrovolnou a radostnou pomocí (pra)rodičům na 

všech frontách  

Na všechny vaše včas zaslané úkoly, případně dopisy, úvahy, vyprávění, postřehy a nápady už se zase 

moc těší vaše  

       „dálková“ paní učitelka Jindra Zíková 

A tradičně: „JARU A ŽACTVU ZDAR – KORONAVIRU ZMAR!“  
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