
Moji milí žáci,  

vzhledem k tomu, že nám koronavirus uzavřel školu zřejmě na delší dobu, je potřeba věnovat 

se k vaší jistě nemalé radosti samostudiu a opakování, abychom měli po návratu do školy zahřáty 

mozkové závity  na provozní teplotu a letošní školní rok navzdory virům úspěšně dokončili  

Budu vám tedy zasílat na e-mailové adresy vašich rodičů průběžně zadání domácích úkolů, 

které budete plnit. Pokud byste čemukoliv nerozuměli a nenašli radu jinde, klidně mi napište na e-

mail: jindra.loukova@vdffree.cz 

A. Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu  – viz. znovu a pro jistotu znovu posílám 

seznam četby a čtenářské listy 

Čtenářský list (= zápis z četby) mi můžeš kdykoliv průběžně zaslat e-mailem – prosím 

uveď pořádně své jméno a třídu 

 

A. MLUVNICE 

a) Učebnice str. 62 – přečíst si úvodní vtipné texty.  

b) Učebnice str. 62  - teorie (barevný obdélníček)  - pročti a udělej si výpisky do ŠS  

c) Učebnice str. 62/2 a) – do ŠS vypsat pouze několikanásobné větné členy a určit 

významové poměry mezi členy     - kontrola ve škole 

d) Učebnice str. 62 (63)/2 b) – do ŠS (graf tužkou)   - kontrola ve škole 

e) Učebnice str. 645/6 a) – přepiš text bez chyb do ŠS   - kontrola ve škole 

 

B. SLOH – práce na prezentaci a výkladu o zvoleném hradu/zámku – prezentace bude pouze 

pomocným materiálem, nejdůležitější bude výklad - zpracuj si jej písemně a natrénuj jej v 

ústní formě. Nezapomeň uvést minimálně 2 zdroje informací o dané památce. 

 

C. LITERATURA – str. 164 – 167 – přečíst si povídku od Josefa Škvoreckého „Příběh o kukačce“ 

a) Do sešitu na literaturu si zapiš jméno autora a název povídky.  

b) Poté odpověz písemně na otázky: 

Která z postav v povídce tě nejvíce zaujala a proč?  

Vysvětli důvody, které vedly paní Rittenbachovou a Sáru Abelesovou k výměně nemluvňat. 

Proč jim jejich čin nakonec přinesl jen trápení a výčitky svědomí? 

 

Slibuji, že v pátek třináctého vám žádné další úkoly nezašlu  Další úkoly pro 8. A 

sledujte též na stránkách školy v sekci „Domácí příprava“. 

 

S pozdravem a přáním, ať jste nadále zdraví jako řípy 

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 
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