
          20. května 2020, Varnsdorf 

Ahoj, všichni doma!  

Máme před sebou poslední květnový pracovní týden. Až se podíváte na nově zadané úkoly, zjistíte, že 

můžete začít jásat, protože jsem nějaká čím dál hodnější   

Mě osobně čeká nejen týden, ale minimálně měsíc super extra pracovní, neboť zahajujeme doma přestavbu 

bytového jádra, štukování, výmalbu a výměnu podlah. Prozatím jsem se tedy vždy po návratu ze školy a v každé 

volné chvilce snažila přestěhovat vybavení valné části naší domácnosti do sklepa, spíže, kočárkárny a sousedního 

babiččina domu.  Člověk by vůbec neřekl, kolik má kolem sebe věcí, mnohdy i krámů a čičurádiček. Došlo tedy i 

na předběžnou selekci toho, co se do – snad co nejdříve zrekonstruovaných prostor – zase nastěhuje. Největší 

bitvu asi svedu s naší Emou o každého plyšáka. Zkrátka - u počítače při kontrole vašich úkolů a přípravě na další 

týden jsem tentokrát vlastně odpočívala.  

Od pondělí 25. 5. už nebudeme s vámi deváťáky, kteří se připravují na přijímací zkoušky, ve škole sami. Dorazí 

i odvážní žáčci z 1. stupně. Od 1. 6. budou moci chodit na konzultace i žáci stupně druhého, takže ve škole bude 

čím dál veseleji.    

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 lenochy – školní rok, a to i tento „koronavirový“, končí až na konci června, nikoli 

května.  Ti, kteří mají nějaký problém, dají vědět (telefonní čísla máte, e-mailové spojení též: 

jindra.loukova@vdffree.cz). Ti, co žádný problém nemají, se nebudou na problémy vymlouvat a vymýšlet si 

„pohádky“, za které by se nemusel ani Andersen stydět. 

 „Když nemůžeš, přidej víc…“, aneb Hurá do toho a půl je hotovo!  

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN  25. 5.  – 29. 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 psaní i/y: 

https://www.umimecesky.cz/diktat-ruzne-vyskyty-i-y-2-uroven/133 

b) Vyzkoušej si znalosti a úspěšnost v souhrnném větném rozboru 

https://www.pravopisne.cz/2015/01/vetny-rozbor/ 

c) Otevři si PRACOVNÍ LIST A a vyplň do TABULKY správné odpovědi (po povolení změn lze pracovat přímo 
v dokumentu - TABULCE) a poté ho pošli (buď jako dokument, či jeho fotokopii) na e-mail 
jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 
 

L I T E R A T U R A  

a) Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu.   

b) Čítanka str. 165 -167 - přečti si ukázku z románu Karla Poláčka Bylo nás pět 
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c) Poslechni si zajímavý rozhlasový dokument Stanislava Motla z cyklu Stopy, fakta, tajemství: Slzy a smích 

Karla Poláčka – připomene ti zajímavá fakta ze života Karla Poláčka: 

https://www.youtube.com/watch?v=mimbBQyWv3A 
 

d) Do sešitu na L si udělej krátké zápisky (jen to černé): 

Karel Poláček (1892-1945) 

- český spisovatel, humorista, novinář a filmový scenárista 
- Žid - německá okupace a rasová perzekuce - 1943 deportován do terezínského ghetta - 1944 nastoupili 

do transportu do koncentračního tábora Osvětim – zemřel asi v KT Gleiwitz někdy kolem poloviny ledna 
1945 

- 1995 - byl mu in memoriam propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy. 
Bylo nás pět – román, napsán krátce před odchodem do Terezína 
- zobrazuje dění na maloměstě očima dítěte 
- mistrovské dílo jazykové komiky - příhody pěti chlapců psány groteskní kombinací jazyka hovorového, 

obratů z dobrodružné četby a slohu povinných školních prací 
 

e) DOBROVOLNĚ: poslech audioknihy Bylo nás pět 

https://www.youtube.com/watch?v=0_1t4Mnwjfw&list=PLl59mgJJqqKAbq30E5OMYoO9-XZB8kumF 

f) DOBROVOLNĚ: 6 dílný seriál na motivy Poláčkových Bylo nás pět 

https://www.youtube.com/watch?v=Rnj8QJaT1VA&list=PLL-8oDj7nTp84WJRGGyOthD3aZYZz8KIk 

 

S L O H 

a) V průběhu týdne, ale nejpozději do 29. 5., mi odešli finální text své úvahy na téma: Já a moje budoucnost. 

Protože jde o pololetní slohovou práci, na které jste měli možnost pracovat dlouhou dobu, bude práce 

hodnocena s nejvyšší možnou váhou.  

 

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN  25. 5.  – 29. 5. 2020 

 Do sešitu na OV si překresli, nebo vlep obrázek zaslaný v příloze, který ti názorně ukazuje fungování 

občanského soudního řízení.  

 Zjisti si a napiš do sešitu, co dělá rozhodce 

 

Na bezchybně vyplněnou tabulku s řešením úkolů v pracovním listě i úžasné úvahy o vaší budoucnosti se již 

teď moc těší a s tradičním přáním „ŽACTVU ZDAR – KORONAVIRU ZMAR!“  

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 
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