
7. května 2020, Varnsdorf 

Ahoj, moje drahé žákyně a drazí žáci!  

Tak už to vypadá, že jsme se před virem úspěšně schovali, nebo on se schoval před námi, zkrátka nemusíme 

mít takový strach, že by na nás číhal na každém rohu, a třeba aspoň deváťáci se již mohou vrátit do školního 

prostředí. Tedy aspoň ti, kteří ještě nemají to štěstí, aby byli přijati do té školy, na kterou si přáli. Nevím, jestli se 

opravdu všichni ti, co se v pondělí do školy chystají, do lavic opravdu těší, ale přiznám se, že já ano. Na jednu 

stranu jsem si na práci z domova už docela zvykla, na druhou stranu mě sezení u počítače s myší v ruce a civění 

do monitoru unavuje víc a baví méně než pobíhání ze tříd do sborovny a zpět a nalévání vědomostí do vašich 

hlav.    

A protože letos mám všechny žáky devátých ročníků na češtinu já, v pondělí 11. 5. se mi život aspoň trochu 

vrátí do normálních kolejí – Emička půjde ráno do školky a já do školy. Pokud polezu po čtyřech a ani pod 

rouškou nedokážu skrýt stav naprostého vyčerpání, bude to tím, že jsem prodloužený víkend trávila s rodinou a 

našimi přáteli na takové „pidicyklo“ dovolené. Vzhledem k tomu, že většinu pelotonu tvoří trénovaní cyklisté a 

naplánováno je projet Krušné hory křížem krážem, mám já, přes zimu zlenivělý tvor, oprávněné obavy, že mě 

budou bolet úplně všechny svaly v těle. Zatím tedy kromě opravování vašich domácích úkolů a přípravy těch 

nových balím proviant na blížící se expedici.   

Vám zatím sladký čas domácího studia neskončil, takže my spolu budeme nadále komunikovat touto cestou. 

Znovu bych ráda poděkovala těm, kteří si pozorně čtou zadání a včas zasílají splněné domácí úkoly -  

podepsané a číslem cvičení označené - na můj e-mail. Bohužel, pořád se ještě najdou i tací, kteří si pořádně 

nevšimli, že vůbec mají doma pracovat a občas úkol odeslat.   

Znovu tedy apeluji na ty, kteří mají nějaký problém, nebo něčemu nerozumí, aby nedělali mrtvého brouka, 

ale dali nám to vědět (telefonní čísla máte, e-mailové spojení též: jindra.loukova@vdffree.cz) - vše se dá vyřešit, 

když se chce! A nadále věřím, že lenochy z postelí vytáhne sluníčko, vyhřeje je na pracovní teplotu a oni začnou 

konečně něco dělat.   

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN  11. 5. –  15. 5. 2020     

Připomínám: 

a) že jste mi v průběhu minulého týdne měli všichni poslat: 
o fotokopii rozboru věty jednoduché a souvětí 

o Vypsané řečnické otázky (str. 112) 

o Řešení osmisměrky 

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 skloňování podstatných jmen: 

https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-sklonovani-podstatna-jmena/696 

b) Zahraj si pexeso, při kterém si procvičíš určování slovních druhů: 

https://www.umimecesky.cz/pexeso-slovni-druhy-3-uroven/217 

c) Zopakuj si pravidla, jak poznat větu hlavní a vedlejší: 

https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidla-jak-poznat-vetu-hlavni-a-vedlejsi/ 

d) Zopakuj si pravidla, jak určit druhy vět vedlejších: 

https://www.pravopisne.cz/2012/01/pravidla-prehled-vedlejsich-vet/ 

e) Procvič si určování druhů vedlejších vět: 

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety-2 

f) Vyplň PRACOVNÍ LIST 3 (po povolení změn lze pracovat přímo v dokumentu) a poté ho pošli (buď jako 
dokument, či jeho fotokopii) na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 
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L I T E R A T U R A  

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

FANTASY 
= umělecký žánr užívající magii či jiné nadpřirozené prvky a bájné bytosti, bohy (obzvláště z antických dob) 
často s vzezřením a chováním netypickým pro lidi 
- používaný v literatuře, filmu, výtvarném umění, hrách (počítačové, deskové, larpy) 
- svět, ve kterém se příběh odehrává, je: 

o nezávislý na našem - většinou 
o s naším nějak spojený  
o nějak pozměněný náš svět  

- původ: v lidové tvořivosti a fantazii 
- z literárních žánrů zastupuje dřívější: mýty a báje, pohádky, středověké legendy a rytířské eposy 
 

b) DOBROVOLNĚ: jeden z žebříčků nejlepší fantasy 
https://www.youtube.com/watch?v=T4Jy5ocjXBk 
 

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

 

S L O H   

a) Zahraj si na korektora a oprav chyby v dopisech (vzpomeň si na pravidla psaní osobních dopisů) 

https://www.umimecesky.cz/korektor-dopisy-zadosti-pracovni-postupy-2-uroven/3?source=explicitExercise 

b) Znovu si v Uč. na str. 113 přečti, co je úvaha. 

c) Do ŠS (z druhé strany – „slohové“) napiš aspoň 2 témata, nad kterými v současné době ty sám/sama často 

uvažuješ, nad čím přemýšlíš a proč (aspoň 10 vět).  

Poté mi je jako fotokopii  pošli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN 11. 5.  –  15. 5. 2020     

a) Otevři si PRACOVNÍ LIST – ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY a přiřaď správně pravomoci k příslušnému orgánu a 

vyplněnou tabulku (součástí pracovního listu) pošli na e-mail na na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, 

případně na WhatsApp. 

 
 

Tentokrát, přestože není žádný svátek, jsem na vás byla zase hodná a úkolů vám na celý týden moc nedala, 

takže doufám, že dosavadní studijní peciválové dodělají všechny chybějící práce a rozešlou je na příslušné e-

mailové adresy těm paním učitelkám, které už se na ně tolik těší. 

S tradičním přáním „ŽACTVU ZDAR – KORONAVIRU ZMAR!“ se pro tentokrát loučí    

       Vaše „dálková“ paní učitelka Jindra Zíková 
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