
Moji milí žáčci,  

tak kdo z vás už se těší do školních lavic? Přiznám se, že já už rozhodně ano, protože ve škole je mnohem 

větší zábava (to mi jistě potvrdí i Ládík) – prostě už se mi po vás stýská. Ještě štěstí, že je (nebo zase bude) venku 

pěkné počasí a sluníčko, které snad i vám zlepšuje náladu.  

Doufám, že se se zadanými úkoly (nejen z češtiny) „perete“ úspěšně a zbývá vám času i na zábavu a 

odpočinek. A co televizní program „Odpoledka“? Já nemám televizi, pořad jsem neviděla, tak nevím, ale snad je vám 

též k užitku. Zkoušel někdo z vás využít nějakého výukového programu na procvičení? Pokud ano, dejte mi vědět, 

který se vám líbil, který byl zajímavý, či třeba moc těžký.  

Opět připomínám, že pokud byste čemukoliv nerozuměli a nenašli radu jinde, klidně mi napište na e-mail: 

jindra.loukova@vdffree.cz (za případnou prodlevu s odpovědí se omlouvám, ale e-mailů mám hodně a navíc nemůžu 

sedět u počítače celý den). 

A ještě jedna důležitá prosba. Kdokoliv mi cokoliv z vás posílá, prosím vás, všude uvádějte své jméno a o jaký 

úkol, cvičení, či pracovní list jde. Denně mi chodí řada e-mailů, ve kterých se potřebuji vyznat. Děkuji! :-) 

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN 23. – 27. 3. 2020 

A. M L U V N I C E 

a) Učebnice str. 47/8  

1. nejprve si do školního sešitu opiš souvětí a udělej rozbor souvětí tak, jak jsme ho dělali ve škole 

(tužkou podtrhnout vlnovkou Př, označit počet vět, zakroužkovat spojovací výrazy, zjistit VH a VV, 

nakreslit si graf souvětí, určit druhy vedlejších vět a významové poměry těch souřadně spojených). 

2. Mně e-mailem napsat pouze ty bod(y), který(é) obsahuje(í) správnou informaci  

b) Učebnice str. 66/10  

- a) přepiš si doplněný text do školního sešitu 

- d) nad slova u prvních tří vět tužkou označ, o jaké slovní druhy jde (číslem nad slovo)  

- c) 1. větu znázorni grafem a urči větné členy. 

- Vše nafot (třeba i na 2, 3 snímky – tak, abych mohla text i řešení přečíst) a odešli mi ke kontrole na e-

mailovou adresu.  

c) Procvič si sklonování cizích vlastních jmen v krátkém textu:  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/393 

d) Procvič si pravopis v krátké doplnovačce: 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-mix-2-uroven/4602 

e) Procvič si slovesný vid (vyber si libovolný testík): 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8Cesk%C3%B

D%20jazyk&search1=01.+Tvaroslov%C3%AD#selid 
 

B. L I T E R A T U R A  

a) Do sešitu na L si udělej větší nadpis POVÍDKA 

b) Čítanka str. 217 – přečti si pojem Povídka a udělej si z něj krátké stručné výpisky 

c) Čítanka str. 204-205 – přečti si povídku od Oty Pavla „Jak jsme s tatínkem servírovali úhořům“  

d) Do sešitu na L si přepiš: 

 

Ota Pavel -  vlastním jménem Otto Popper 

(1930 – 1973)  

- český prozaik, novinář a sportovní reportér 

- autor sportovních a autobiografických próz s tématy z vlastního dětství 

- za 2. sv. války musel jeho otec (žid Leo Popper) a oba starší bratři museli do koncentračního tábora - 

žil sám s matkou 

- velký zájem o sport – sportovním redaktorem 
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- trpěl vážnou duševní chorobou  

- některé jeho prózy úspěšně zfilmovány 

Smrt krásných srnců – 8  povídek, ve kterých vzpomíná na šťastné dětství před 2. světovou válkou i 

hořký okupační úděl smíšené židovské rodiny. 

Jak jsem potkal ryby – vzpomínková autobiografická kniha (zejm. o milovaném rybaření) 
 

e) DOBROVOLNÉ: Pro zájemce o bližší informace + podobu spisovatele: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_Pavel 

https://www.google.com/search?q=ota+pavel&rlz=1C1AWFB_enCZ839CZ839&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=2ahUKEwigiYmBiKboAhUF2KQKHRebD7MQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1366&bih=695. 

 

f) Napiš mi krátké vyprávění (minimálně 10 vět) o tom, jakou činnost má rád, nebo jakého koníčka má 

někdo z tvých blízkých (může jít o (pra)rodiče, tety, strýčky, sourozence), a do které tě proto zasvěcuje, 

kterou tě učí (podobně, jako v povídce tatínek milující rybaření bral s sebou k řece svého syna, já osobně ráda 

lyžuji a snažím se to naučit i svoji dceru, abychom spolu mohly jezdit na hory a užívat si jejich krás).  

Úkol mi pošli bud jako dokument ve Wordu, nebo jako fotografii rukou napsaného textu – vše 

podepiš!  
 

g) Kdo by měl zájem, může se podívat na film inspirovaný povídkami Oty Pavla Zlatí úhoři: 

https://www.youtube.com/watch?v=L1YibecznS4 
 

C) Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu  
 

D) S L O H  – stále platí práce na výkladu 

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY  NA 14 DNÍ (23. – 3. 4. 2020) 

Během příštích 14 dnů si i proveď zápis látky do sešitu na Ov – pokud bys něco nepochopil(a), napiš mi to, prosím, 

zkusila bych to lépe vysvětit. 

PRÁVNÍ ŘÁD ČR 

Význam a funkce právního řádu 

Právní řád  

= souhrn všech právních předpisů (zákonů, vyhlášek nebo nařízení), jimiž stát závazně upravuje a usměrňuje 

chování obyvatel a různých organizací.  

- podle toho, které oblasti života společnosti se právní vztahy týkají, jsou právní předpisy rozděleny do 

právních odvětví: 

a) veřejnoprávní – právo ústavní, trestní, správní, finanční, živnostenské, mezinárodní 

b) soukromoprávní – právo občanské, rodinné, obchodní, pracovní 

 

Orgány právní ochrany občanů - stát chrání práva svých občanů – patří sem: 

o policie 

o soudy 

o státní zastupitelství (soustava státních úřadů, zastupuje veřejnou žalobu) 

o soudní exekutor (provádí nucený výkon). 

Další orgány právní moci: 

o advokát 

o notář 

o veřejný ochránce práv (ombudsman). 
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Právní norma, předpis 

Právo a morálka = soubory pravidel chování.  

 V případě práva jsou těmito pravidly chování právní normy  

 v případě morálky morální normy (morální zásady)  

     

Účastníci právních vztahů 

o Fyzické osoby  = jednotlivci (nezletilé děti zastupují rodiče nebo jiní zákonní zástupci) 

o Právnické osoby = stát, kraje, obce, školy, obchodní společnosti družstva, spolky, církve, nadace apod. 

 

 

 

 

Držím palce, ať se vám pokud možno dobře daří, máte navzdory všem omezením radost ze života a 

jste nadále všichni zdraví  

 

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 

P.S. Omlouvám se, ale můj stařičký počítač občas odmítá napsat některé písmenko. Takže pokud najdete chyby, má je na svědomí  - většinou - on  

 

 

 

 

 


