
Drazí osmáci,  

doufám, že si kromě poctivého plnění úkolů stíháte odpočinout, proběhnout se venku na 

čerstvém vzduchu (tedy pokud to nebude též zakázané), posilovat imunitu a pomáhat doma 

(pra)rodičům.  Prostě to s tím učením zase nepřehánějte!  

Protože jsem vám minulý týden poslala práce dost, tentokrát budu stručnější.  Opět 

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

jindra.loukova@vdffree.cz 

A. MLUVNICE 

a) Vyplň pracovní list zaslaný též v příloze a v průběhu týdne mi jej odešli ke kontrole 

zpět.  

 

b) On-line procvičování i s kontrolou: 

 

o Prosím, na těchto stránkách https://www.umimecesky.cz/   si lze ledacos procvičit i s tím, že 

máš zpětnou vazbu. Pro dnešek doporučuji: 

Harry Potter: větné členy (viz odkaz níže) 

https://www.umimecesky.cz/diktat-ruzne-vyskyty-i-y-2-uroven/132  . 

o Klikni na odkaz níže a vlož do košíku – získáš tak zdarma testy k procvičování češtiny přímo 

pro 8. třídu.  

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp 

o Procvičovat zdarma můžeš též na: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php 

o https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk?scroll=0 

 

B. Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu   

 

C. LITERATURA  

a) Čítanka str. 168-172 – přečti si úryvek z komiksu „Maus“ 

b) Do sešitu na L si zapiš: 

Art Spiegelman: Maus 

- americký spisovatel 

- kniha vyobrazuje vyprávění Spiegelmanova otce Vladka o jeho zkušenostech 

coby polského Žida a přeživšího holokaustu 

- žánr: paměti, biografie 

- 1. grafický román v historii  

KOMIKS = svébytná umělecká forma typická pro 20. století – „deváté umění“ 

– spojení obrazu a textu – blízko k filmové řeči 

  -nejdříve superhrdinové, od 2. poloviny 20. století i závažnější témata  

c) Přemýšlej a odpovědi si zapiš do sešitu na L: 

Proč jsou Židé zobrazeni jako myši a nacisté jako kočky? 

Proč si myslíš, že autor zpracoval příběh pouze  černo-bíle, tedy nebarevně? 

Nakresli vlastní komiks na téma, jak trávíš současné výjimečné dny ty a vaše rodina. 
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(formát A4, libovolné výtvarné prostředky)  

 

D. SLOH – stále platí práce na výkladu 

 

 

Držím palce, ať se vám pokud možno daří a jste nadále všichni zdraví  

 

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 

 

 

 

 

 


