
29. dubna 2020, Varnsdorf 

Ahoj, moje drahé žákyně a drazí žáci!  

Vždycky, když vám dopíšu dopis, usilovně přemýšlím, co vám napíšu příště. Mám pocit, že všechny dny 

v současném nouzovém stavu jsou si podobné jako vejce vejci, prostě nic zvláštního, o čem by se dalo psát, se 

vlastně neděje.  

Prodloužený sváteční víkend jsem si původně měla zpříjemnit a začátek máje si užít v Harrachově. Pobyt 

v tamějším krásném penzionku jsme měli zamluvený již od prosince, kdy jsme v něm strávili pěkné předvánoční 3 

dny. Tenkrát jsme tam byly pozvány s naším dámským pěveckým sborem Náhodou, abychom zazpívaly k 80. 

narozeninám pro radost harrachovskému rodákovi, panu Wolfgangu Slavíkovi. Ten se se svým bratrem-

dvojčetem po celý život věnoval skokům na lyžích a neobešla se bez nich ani stavba velkých můstků. Wolfi, jak 

mu místní s láskou říkají, přijal i funkci ředitele závodů na všech Světových pohárech, které se v Harrachově 

skákaly, a kromě funkce ředitele vykonával rovněž funkci hlavního rozhodčího. Na začátku 90. let se stal dokonce 

ředitelem závodů na MS v letech na lyžích i mistrovství světa juniorů pořádaných v Harrachově. Musím říct, že na 

setkání s tak úžasně vitálním, veselým a společenským osmdesátníkem velmi ráda vzpomínám a těšila jsem se, že 

zase budu mít to štěstí poslouchat jeho zábavné historky ze života.  

Místo soustředění se sborem a výletů po Harrachově tedy budu doma přemýšlet o náhradním programu. A 

protože jsem přesvědčená, že člověk, který se celý život věnuje pohybu na čerstvém vzduchu, je nejen zdravější, 

ale i šťastnější a spokojenější, budu se snažit – pokud nám bude počasí přát – vyrazit s rodinou někam do našeho 

okolí buď s batohem na zádech, nebo na kole.     

Doufám, že i vy jste sváteční den, a nejen ten, věnovali pohybu na čerstvém povětří. Snad k tomu přispělo i 

méně úkolů z češtiny  Vzhledem k tomu, že nás čeká další sváteční pátek, budu vás opět trochu šetřit.  

Prosím znovu všechny – čtěte si pozorně zadání, správné úkoly mi posílejte včas (tedy v průběhu týdne, na 

který byly zadány) na e-mailovou adresu jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp (dala jsem vám 

k dispozici i své telefonní číslo: 775 872 507) pěkně podepsané a číslem cvičení označené (např.: Vopršálek-

87_2).  A máte-li nějaký problém, nebo něčemu nerozumíte, dejte mi to vědět.  

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN  4. 5. –  8. 5. 2020    DEN VÍTĚZSTVÍ - 8. MÁJ =  MÍSTO ÚKOLŮ SI HRAJ   

Připomínám: 

a) že jste mi v průběhu minulého týdne měli všichni poslat: 
o TESTÍK 1  

o Úvahu o cestování 

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 s/z: 

https://www.pravopisne.cz/2016/06/psani-sz-7-pravokviz-15/ 
 

b) Do ŠS sešitu si napiš níže napsanou větu: 
 

Malá okna propouštěla poslední zbytky zapadajícího slunce.  
 

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=4TmQeUMtKPw&list=PLT5OcYhJUHgYqzhly1OPCr4HbE20O7tJj&index=7 

c) Do ŠS sešitu si napiš níže napsanou větu: 
 

Obě děvčata chtěla vyhledat Maškovy, protože jim řekli, že by je mohli svézt do města autem. 
 

1. Graficky zaznamenej stavbu daného souvětí, urči druhy VV a druh souvětí. 
2. Až poté si pusť si výukové video a podle něj si zkontroluj a případně oprav svůj rozbor: 

https://www.youtube.com/watch?v=_rFjIJkFyOs 
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Poté, co oba rozbory b) + c) do ŠS uděláš, zkontroluješ si je a případně opravíš podle videí, pošli mi je  

ofocené na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

 

L I T E R A T U R A  

a) Čítanka str. 35-37 – přečti si o ukázku z uměleckého cestopisu Zdeňka Šmída Bubny Berberů  

b) Do sešitu na literaturu si napiš krátké výpisky (jen to černé): 

Zdeněk Šmíd (1937-2011) - zemřel na infarkt myokardu při šnorchlování na Seychelách 

- český spisovatel 

- známý zejména svými humoristickými knihami: 

Proč bychom se netopili, aneb vodácký průvodce pro Ofélii 

Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách 

- beletrizované cestopisy: ze Skandinávie, S Afriky, střední Ameriky, Německa, Aljašky, Bornea  

Bubny Berberů – četba ukázky 

c) DOBROVOLNĚ: Pro zájemce o poslech románu Proč bychom se nepotili – audio četba (5 částí) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=GvTfHUBY6LQ 

https://www.youtube.com/watch?v=m6SSyjzBTME 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Txq_cv7Sk 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm4YNi4XhNs 

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

 

S L O H   

a) Do ŠS (z druhé strany – „slohové“) si napiš: 

Řečnická otázka = otázka, která nevyžaduje odpověď a na níž odpověď zpravidla ani není očekávána - mluvčí  
        si na ni zpravidla hned odpoví.  

- jde vlastně o zvolání  
- výrazem nejistoty 
- častěji užívána profesionálními řečníky (politici, pedagogové) = udržuje kontakt s posluchačem, vybízí 

k zamyšlení 
- např:  Nudíš se? Běž si uklidit pokoj!  

Copak jsem ti to neříkala? 
To má být vtip? 
Kdo si myslíš, že jsi? 

b) Učebnice str. 112 – přečti si ukázkovou úvahu „Lavička v parku“, najdi v ní řečnické otázky a vypiš si je pod 

výpisky do sešitu - pošli mi je ofocené na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

  
 

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

a) Vyřeš OSMISMĚRKU, zjisti zásady platné od římských dob a ty mi poté ofocené pošli mi je ofocené na e-mail 
jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

 
 

Na všechny vaše úkoly, případně pár pěkných slov navíc se již moc těší a s tradičním přáním „MÁJI ZDAR – 

KORONAVIRU ZMAR!“ se pro tentokrát loučí    

       Vaše „dálková“ paní učitelka Jindra Zíková 
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