
14. května 2020, Varnsdorf 

Ahoj, milá děvčata a milí chlapci!  

Na vlastní oči vidíte, že se vám zase ozývám, takže je jasné, že jsem cyklo expedici přežila, i když jsem měla 

mnohdy na mále. Při návratu domů ze svahů Krušných hor, kdy mezi kapkami deště poletoval sníh, jsem si říkala, 

jaké štěstí jsme měli na počasí. Po celý prodloužený víkend bylo i ve vyšších nadmořských výškách sluníčkově a 

teploučko, v lesích to vonělo a stráně byly rozkvetlé trsy malých fialkovo-žlutých macešek, fialek, pampelišek a 

jiných, mě zcela neznámých, kytiček. I díky tomu mi ani nevadilo, že jsme přespávali v bývalém drážním domečku 

bez elektřiny a pitné vody, kde byl jediným komfortem rozbitý plynový vařič. K večeři si tedy přítomní masožravci 

„ulovili“ buřtíka a opekli si ho na ohýnku, já schroupala svoji denní dávku mrkve a okurek a žízeň jsme všichni 

společně zaháněli vodou z nedaleké studánky. Ta se nám na 3 dny stala – navzdory teplotě vody cca 2 °C – též 

koupelnou. Podmínky jsme tedy měli poněkud „bojové“, ale krásné výhledy ze sedel kol do údolí nám to vše 

vynahradily.  

 Teď už mám za sebou první týden, kdy jsem se – aspoň na pár hodin týdně – téměř po 9 nedělích vrátila 

před tabuli. Uvědomila jsem si, že je to vlastně delší doba, než jsou každoroční letní prázdniny, takže jsme si 

s kolegy matematikáři ve sborovně říkali, že jsme z toho po tak dlouhé době trošku nervózní .  

Po návratu domů z Krušných hor na mě v e-mailové schránce čekala zásoba vašich splněných domácích 

úkolů, které jsem se snažila co nejdříve opravit a odeslat zpátky. Jinak víte, že se vám snažím odpovídat vždy 

téměř obratem. Nyní mám trochu problém se stahováním úkolů zaslaných do mobilu, takže se pokouším o 

komentáře přímo na WhatsApp.   

Opět prosím: 

1. Pozorně si čti zadání úkolů a podle něj úkoly plň. 

2. Zasílej splněné úkoly včas – tedy v průběhu toho týdne, na který byly zadány. 

3. Splněné domácí práce před odesláním podepiš a označ číslem cvičení, nebo názvem předmětu. 

4. Úkoly si – pokud v nich byla chyba - následující týden oprav podle zaslaného řešení. 

5. Pokud máš problém, ozvi se. 

Těm, co si již teď plní všechny pokyny, píšu každý týden velkou jedničku navíc  

 

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN  18. 5.  – 22. 5. 2020     

DOBROVOLNÉ:  
o Průběžně si prosím plňte testy k přijímacím zkouškám – viz odkaz: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura 

o Na stránkách společnosti Scio jsou též kromě testů i videokurzy obsahující video návody řešení – tedy podle mého vhodná forma 

učení pro ty, kteří by si s danou úlohou nevěděli sami rady (kurz je zakončen online testem úlohy i pracovní listy se dají vytisknout i 

na papír,…) - poskytováno zdarma 

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

o ONLINE PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČJ – ZDARMA: 

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory/cesky-jazyk 

o v příloze výuková videa k přípravě na příjímací zkoušky  
 

M L U V N I C E 

a) Procvič si pravopis: 

https://www.pravopisne.cz/2013/02/diktat-pro-zaky-8-a-9-tridy-zs-41/ 

b) Procvič si časování sloves: 

https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-casovani-sloves-2-uroven/813 

c) Vyplň PRACOVNÍ LIST 4 (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) Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu.   
 

b) Čítanka str. 182 - přečti si báseň Lawrence Ferlinghettiho Svět je báječné místo… 

c) Do sešitu L si zapiš (jen to černé): 

Lawrence Ferlinghetti (1919) 

- americký beatnický básník a překladatel 

- zážitky z 2. světové války - ve Francii, poté sloužil u amerického námořnictva + poslán do Nagasaki 6 týdnů potom, kdy 

bylo město zničeno atomovou bombou = téměř pacifistický postoj 
- vystudoval žurnalistiku, poezii  

- 1953 - založil v San Franciscu knižní nakladatelství, které vydalo velkou část knih beat generation  
- V 80. letech 20. století se zasazoval o propuštění uvězněných členů Jazzové sekce v Československu.  

 

d) Pusť si video o beat generation 
https://www.youtube.com/watch?v=BKyCZQMLEqA 
 

e) Do sešitu L si zapiš (jen to černé): 

Beat generation [bít dženerejšn] - česky též beatnici [bítnici] a beatová [bítová] generace  
= umělecké a literární hnutí v USA 
- vznik ve 2. 1/2 50. let 20. století  
- nonkonformní bohémský způsob života = stavěli se do konfrontace s tradičním způsobem života a s tradiční 

literaturou.  

- pokoušeli se najít vlastní styl - popis svých životních zkušeností – toulání se po USA, happeningy, experimenty 
s drogami atp.  

- svoji poezii veřejně recitovali - v barech, galeriích, kavárnách, i na velkých mítincích 
- inspirace:   orientální náboženský a filosofické představy ( zen-buddhismus,...) 

jazzová hudba - často doprovázela i jejich veřejná vystoupení 
 

f) DOBROVOLNĚ: pro ty, co umějí dobře anglicky – dokument o beat generation 
https://www.youtube.com/watch?v=s24uNzET0QY&list=PLdi4aN1gZYvV-SNktww3Ug9qfc3sYikWl 
 

g) Na tento úkol máš celých 14 dní  : 
Napiš úvahu, zda a proč je svět báječné místo pro tebe (minimálně 15 vět) – úvahu mi odešli na e-mail 
jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

 

S L O H 

a) V průběhu týdne dokonči práci na své úvaze na téma: Já a moje budoucnost – dolaďuj nejen slohovou 

vytříbenost, ale i pravopisnou správnost. Úvaha by měla mít rozsah minimálně formát A4.  

Příští týden bude ten správný čas na její odeslání  

 

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN  18. 5.  – 22. 5. 2020     
a) Zhlédni pořad České televize o Občanském soudním řízení z cyklu Právo pro každého 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10604698737-pravo-pro-kazdeho/213563231200004-obcanske-

soudni-rizeni 

b) Příště ti pošlu názorný obrázek občanského soudního řízení na překreslení 

 

Když už někoho z vás potkám, vidím, že jste růžolící, usměvaví a odpočatí, z čehož usuzuji, že se vám daří 

dobře a jste zdraví. A když si uvědomíme, že nás za 6 týdnů a 2 dny čekají vysněné letní prázdniny, tak to už si – 

aspoň myslím - skoro vrníme blahem  

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

     Vaše - pro některé už nejen„dálková“ - paní učitelka Jindra Zíková 
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