
          4. června 2020, Varnsdorf 

Ahoj, budoucí absolventi!  

Oslavu svého pondělního svátku máte za sebou – nepochybuji, že vás vaši rodiče zahrnuli láskyplnou péčí, 

dobrotami, mnohé z vás i dárky. I na mě si rodiče vzpomněli a dostala jsem tradičně něco dobrého na zub. Já 

zase myslela na naši Emu, která dostala „netahací“ kartáč, jehož praktičnost pochopí hlavně děvčata, která si 

vzpomenou na chvíle, kdy se jim maminka snažila rozčesat zacuchané dlouhé vlasy. Aspoň Ema u toho ráno 

vždycky šíleně ječí.    

V pondělí 8. 6. budu vám, kteří se vypravíte k přijímacím zkouškám, držet všechny palce, abyste ze sebe 

dokázali vydat maximum a byli jste i sami z výsledku spokojeni. Samozřejmě nás všechny ve škole potěší, když 

jste přijati tam, kam jste si opravdu přáli. A to obzvláště letos, kdy jste se do značné míry museli v přípravě 

spolehnout hlavně sami na sebe.   

Vzhledem k tomu, že 9. 6. již bude po přijímacích zkouškách a pomyslná cílová páska letošního školního roku 

i vaší povinné školní docházky je na dohled, mám pro vás jednu super zprávu – tento týden vám posílám úkoly 

naposledy!  Do 12. 6. budete mít čas ještě dodělat to, co jste nestihli, nebo si „nechali“ na poslední chvíli. Poté 

již bude čas na doladění, abychom se na konci června mohli s dobrým pocitem, že jsme odvedli poctivou práci a 

strávili spolu prima čas, rozloučili  

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN  8. 6.  – 12. 6. 2020    

M L U V N I C E 

 Procvič si pravopis: 

https://www.pravopisne.cz/2015/05/souhrnny-pravopisny-kviz/ 

 Hra na procvičení slovesného způsobu: 
https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-zpusob-2-uroven?source=explicitExercise 

 Rozliš, zda jde o větu jednoduchou, či souvětí: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

 Dodělej všechny chybějící úkoly a ty, které jsi měl(a) odeslat ke kontrole, mi pošli nejpozději do 12. 6. na e-

mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

 

L I T E R A T U R A  

 Vyplň chybějící zápisy z mimočítankové četby – zapiš jen to, co jsi opravdu přečetl. Čtenářské listy (zápisy 
z četby) mi pošli nejpozději do 12. 6. na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 
 

S L O H 

 Inspiruj se textem básně Čím je nám sloh Jana Vodňanského (báseň jste si měli přečíst již minulý týden) 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. 
 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN  8. 6.  – 12. 6. 2020 

 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 se vám po celý týden mimořádně daří a je vám fajn. Vašim rodičům pak vyřiďte mou gratulaci za to, 

že to s vámi vydrželi  Palce vám drží, na samé dobré zprávy a případně na viděnou se těší  

          

Vaše paní učitelka Jindra 

Zíková 
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