
          27. května 2020, Varnsdorf 

Ahoj, broučci a berušky!  

Můj třídní učitel na gymnáziu, pan profesor Fiala, měl pro nás všechny studenty univerzální oslovení 

„Anežko“, neboť si všechny své studenty za ta léta jménem nepamatoval. Poté, co Anežku Přemyslovnu prohlásili 

za svatou, od oslovení jejím jménem upustil, neboť ji prý nechtěl znesvětit (což se mu zpětně ani nedivím ). U 

broučků a berušek mi snad takové nebezpečí nehrozí.  

Já osobně chodím poslední dny do školy poněkud zaprášená, neboť u nás doma probíhá avizovaná 

rekonstrukce. Naštěstí jsme se mohli na čas přestěhovat k babičce, kde máme klidné zázemí. Upřímně však lituji 

všechny sousedy, neboť ti si klidu momentálně moc neužijí. A což teprve řemeslníci! Ti chudáci musí veškerý 

materiál vynášet do 4. patra a suť zase odnášet dolů, protože bydlíme v panelovém domě bez výtahu. Já se zatím 

„bavím“ neustálým přehrabováním v mnoha krabicích, v nichž hledám to, co zrovna potřebuji. V praxi si tak 

ověřuji Zákon schválnosti, jelikož hledanou věc najdu vždy až ve škatuli úplně poslední a až na dně.  

Ve škole začal být od pondělí 25. 5. opět tradiční ruch, po kterém už se nám docela stýskalo. Přestože je 

budova nadále naplněna žáky 1. stupně jen částečně, je v ní mnohem veseleji, než když jsou její chodby pusté a 

tiché. Snad jen školním pavoukům to vyhovovalo, aspoň do té doby, než je naše pracovité paní uklízečky vymetly. 

Od pondělí 1. 6. pak bude vyhrazen čas na konzultace i pro všechny žáky 2. stupně. Ti, kteří tedy zatím 

s domácí prací poněkud otáleli, budou mít příležitost ukázat opět přímo ve škole, jak dokáží makat. Přijít 

samozřejmě budou moci i ti, kteří něčemu nerozumí a chtěli by danou věc pochopit, nebo s úkolem poradit.   

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. Pozorně a s pochopením znamená, že opravdu uděláš to, 

co je zadáno. Včas znamená, že úkoly vypracuješ a zašleš nejpozději v pátek odpoledne v tom týdnu, na který 

byly úkoly zadány. A podepsaný úkol vypadá tak, že je na něm např.: Kudrfalec – PRACOVNÍ LIST 4, nikoliv: 

CP47953486IM5769. Bohužel, pořád se ještě najdou i tací, kteří pošlou v lepším případě po měsíci zašifrované 

cosi, ale i ti, kteří nadále nedělají nic. Na takové se tedy těšíme na konzultacích    
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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 – vyber si libovolný diktát: 

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty 

b) Otevři si PRACOVNÍ LIST B 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. 186 – přečti si básně Jana Vodňanského Čím je nám sloh a Praktická lekce z gramatiky  

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

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp
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Jan Vodňanský (1941) 

- spisovatel, herec, písničkář a lidový filosof 

- s hudebníkem Petrem Skoumalem tvořil téměř 20 let autorskou dvojici - vrcholem společná autorská 

představení v Činoherním klubu na přelomu 60. a 70. let (např. S úsměvem idiota). 

- jeho texty jsou plné osobitého absurdního a intelektuálního humoru 

- věnoval se i tvorbě pro děti (např. verše v časopise Mateřídouška).  

- vystudoval Fakultu strojní ČVUT a Filosofickou fakultu UK 

- po podpisu Charty 77 byla jeho činnost dále omezována. 
 

d) DOBROVOLNĚ: záznam divadelního představení S úsměvem idiota Petra Skoumala a Jana Vodňanského  

https://www.youtube.com/watch?v=0paI_M_j19E 

e) DOBROVOLNĚ: záznam písně Pověz, miláčku – Jan Vodňanský a Táňa Fischerová 

https://www.youtube.com/watch?v=lRBaN-QTpM4 

 

S L O H 

a) Inspiruj se textem básně Čím je nám sloh Jana Vodňanského a pokus se zachytit, „lapit“ libovolný životní 
zážitek slohem, tedy tím, že ho zapíšeš. Jakým způsobem to uděláš (vyprávěním, úvahou, popisem, básní…), 
nechám na tobě. Text mi odešli nejpozději do 12. 6. na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na 
WhatsApp. 
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b) Napiš mi, co bys - kdybys byl(a) ministr(yně) školství - ve školství změnil(a) a proč. Je naopak něco, co se ti 

za dobu školní docházky ve škole líbilo, na co budeš rád(a) vzpomínat a chtěl(a) bys, aby se to naučily, 
zažily… jednou třeba i tvoje děti? Text mi odešli nejpozději do 12. 6. na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, 
případně na WhatsApp. 

 

Přeji vám, ať pořádně oslavíte v pondělí svůj Den dětí a ať se vám vydaří nejen on, ale i celý následující první 

červnový týden. A doufám, že až budete mít splněné úkoly, vyběhnete od svých počítačů, tabletů, mobilních 

telefonů, televizí a jiných „čertovských krabiček“ ven na sluníčko, zdravé povětří a za kamarády  

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 
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