
Moji milí žáčci,  

aspoň jedna dobrá zpráva z minulého týdne – prázdniny budou! A snad i tradičně dvouměsíční. Hurááá! Jen 

doufám, že je taky nebudeme muset prosedět doma  

 Nevím, jak vy, ale já už mám z toho věčného sezení snad na zadku úplný mozol. Buď sedím u počítače a 

připravuji, stahuji, opravuji, archivuji a odesílám úkoly, nebo komunikuji s ostatními kolegy a rodiči, případně hledám 

a vymýšlím, čím vám (i sobě) zpestřit domácí práci. A pokud nesedím za počítačem, přesedám k šicímu stroji a snažím 

se spíchnout nějakou tu roušku pro ty, co ji ještě nemají, nebo potřebují nějakou na vystřídání. A lituju všechny, kteří 

v ní musí strávit v práci celý den. 

 Abych úplně nezlenivěla, každé odpoledne vyrážím s naší Emou na pořádnou vycházku k rybníku, nebo do 

lesa, abychom si protáhly tělo, nadýchaly se čerstvého vzduchu a pookřály na duchu.  

Ze zpráv od vás, či vašich rodičů vím, že většina z vás už se aspoň trochu nudí, protože vám chybí kamarádi, 

spolužáci a některým už i škola a dokonce i ti „zatracení“ učitelé a učitelky   Mně už tedy žáci chybí moc. A 

nekecám! 

Doufám, že si zadané úkoly (nejen z češtiny) plníte průběžně a svědomitě a v případě potřeby je posíláte buď 

mně, nebo mým kolegům. A pokud máte nějaký problém, nebo něčemu, že se ptáte (telefonní čísla máte, e-mail: 

jindra.loukova@vdffree.cz, ostatní e-mailové kontakty na stránkách školy) 

Prosím vás, posílejte mi jen ty úkoly, o které vás žádám (v textu tohoto zadání zvýrazněno červeně). Výpisky a 

vaše poznámky mi neposílejte – spoléhám na to, že jste rozumní, spolehliví, zodpovědní, poctiví…, prostě skrz na skrz 

skvělí a zadanou práci splníte. A opakuji ještě jednu důležitou prosbu. Kdokoliv mi cokoliv z vás posílá, prosím vás, 

všude uvádějte své jméno a o jaký úkol, cvičení, či pracovní list jde. Denně mi chodí řada e-mailů, ve kterých se 

potřebuji vyznat. Děkuji! :-) 

 

 ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN 30. 3. –  3. 4. 2020 

 

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

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

b) DOBROVOLNÉ:  Na stránkách společnosti Scio jsou též kromě testů i videokurzy obsahující videonávody 

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,…) – momentálně je vše 

poskytováno zdarma 

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

B. M L U V N I C E 

a) Zopakujte si a procvič pravopis:  

https://www.pravopisne.cz/2015/10/souhrnny-narocny-diktat-2-30-pravokviz/ 

b) Zopakujte si a procvič znalosti tvoření slov: 

https://www.pravopisne.cz/2014/11/test-tvoreni-slov/ 

c) Učebnice str. 74 – pročti si gramatický výklad o řeči přímé a informace z rámečku si opiš do školního sešitu 

d) Učebnice str. 74/1 – opravdu jen najít, prohlédnout si, všimnout si (jak je v zadání) 

e) Učebnice str. 74/2 – pracuj podle zadání v učebnici  

f) Učebnice str. 75/3 – pracuj podle zadání v učebnici  

Oba úkoly (texty s uvozovkami) vypracuj/napiš buď jako dokument ve Wordu, nebo rukou do školního sešitu. 

Oba úkoly mi nejpozději do 3. 4. pošli e-mailem buď jako dokument ve Wordu, nebo jako fotografii rukou 

napsaného textu – vše podepiš a označ, o jaký úkol jde (např. Novák - 74/2, nebo Kudrfalec – 74/2 + 75/3,…)!  

g) Podle zaslaných řešení si oprav předchozí úkoly (86/1 a rozbor souvětí) 

 

C. L I T E R A T U R A  

a) Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu   
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b) Čítanka str. 115 –116 přečíst úryvek z románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od J. Haška 

 

c) Do sešitu L výpisky (jen černý text): 
 

Jaroslav Hašek 

(1883 – 1923) 

- český spisovatel, publicista a novinář 

nepiš: nejen v Česku, ale i v zahraničí je Jaroslav Hašek vnímán jako geniální romanopisec, který dal 

světu jeden z nejpůsobivějších satirických popisů dění na bojištích 1. světové války 

- vedl bohémský a tulácký život - povídky z cest otiskovaly Národní listy. 

- 1915 narukoval a  odjel na haličskou frontu v Rusku - vstoupil do Československých legií.  

- 1918 přestoupil z čs. legií do Rudé armády (nepiš: ředitelem armádní tiskárny v Ufě, náčelníkem 

oddělení pro práci s cizinci, velitelem oddílu v Rudé armádě a zástupce vojenského velitele; na Sibiři 

vydával několik časopisů) 

- 1920 se vrátil do Československa (nepiš: byl vyslán Sověty s cílem organizovat komunistické hnutí) 

- vrátil se ke svému bohémskému způsobu života - navštěvoval hostince v Praze i okolí, v nichž psal své 

povídky. 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války - 4 dílný humoristický a antimilitaristický román 

-  několikrát zfilmován i zdramatizován.  

- druhé nejpřekládanější dílo české literatury (nepiš: 58 jazyků v roce 2013) 

- spojováno s ilustracemi Josefa Lady 

Nepiš: „Je to jedna z nejlepších knih, které kdy byly v Čechách napsány, a Švejk je docela nový typ ve 

světové literatuře, rovnocenný Donu Quijotovi, Hamletovi, Faustovi, Oblomovovi, Karamazovým,“ napsal 

spisovatel Olbracht.  

nepiš: nejen v Česku, ale i v zahraničí je Jaroslav Hašek vnímán jako geniální romanopisec, který dal světu 

jeden z nejpůsobivějších satirických popisů dění na bojištích 1. světové války 

- cestopisné povídky, črty a humoresky - publikoval časopisecky, většinu z děl napsal v pražských 
hospodách 

- základem jeho próz: vlastní skutečné zážitky + odpor k mravním a literárním konvencím (=pravidlům). 
 

Švejkovat =předstírat poslušnost a plnění povinností, pod maskou hlupáka unikat nepříjemným 
záležitostem, snažit se ze všeho rádoby vtipně vycouvat 

Nepiš: např: “Přestaň už konečně švejkovat a něco s tím dělej. Jinak to nestihem.” 
 

d) DOBROVOLNÉ: Pokud by někdo chtěl, může se podívat na podobiznu, případně další informace: 

https://www.bing.com/images/search?q=Jaroslav+Ha%c5%a1ek&FORM=HDRSC2 

DOBROVOLNÉ: Pokud by měl někdo zájem, může si poslechnout dramatizovanou četbu (viz. audiokniha) – 

doporučuji – čte Jan Werich a další (viz odkaz + další pokračování na youtube): 

https://www.youtube.com/watch?v=6yuYxCl0bpU&list=PLq4jNddnQXjqjZTYJsAPPeGBnl6Ke0x3T&index=1 

DOBROVOLNÉ: Pokud by měl někdo zájem, může se podívat na nejlepší scény z filmu Dobrý voják Švejk 

https://www.youtube.com/watch?v=H1rfF3van-I&list=PLTHuqoc0y_Xw6xmnt_BynG_5uKYFT0vZO 

 

D. S L O H 

Nejpozději do pátku 3. 4. mi prosím posílejte návrhy témat k velké slohové práci - půjde o úvahu. 

Popřemýšlej, nad čím by se ti chtělo uvažovat, či o čem často přemýšlíš již teď. Až nasbíráme nápady a 

návrhy, společně si jedno téma vybereme (můžeme dát hlasovat).  

Já navrhuji témata: 

Já a moje budoucnost 

"Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě." (M.Twain) 

Co by bylo možné zlepšit na naší škole? 
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Drazí a samozřejmě moji oblíbení, ba nejoblíbenější žáčci a žákyně,  

kromě úkolů mi samozřejmě můžete napsat i pár slov o tom, jak se daří vám a jak trávíte svůj čas. Z tajných 

zdrojů jsem se dozvěděla, že někteří z vás dokonce i čtou knížky! A to dokonce i do té doby zarytí nečtenáři  Z toho 

mám samozřejmě radost. Já osobně, to se přiznám, momentálně číst knížky bohužel vůbec nestíhám. Nyní čtu e-

maily, zprávy na internetu, vaše úkoly… 

Držím palce, ať se vám nadále dobře daří, jste všichni zdraví a veselí  

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 

P. S. Děkuji všem, kteří mi svědomitě a včas posílají domácí práce a navíc pěkně podepsané  Děkuji a pozdravuji též 

vaše rodiče a doufám, že mají i nadále pevné nervy a svatou trpělivost.  


