
Ahoj, děvčata a chlapci!  

Ještě týden a už tu máme Velikonoce. Přiznám se, že já tyto svátky úplně ráda nemám, ale letos mi budou 

koledníci s pomlázkami rojící se všude po venku docela chybět. Doufám, že se aspoň v rámci rodiny někdo najde a 

vyšupá nás, holky, abychom úplně neuschly. Myslím, že tedy přeci jen nějaké to vajíčko s naší Emou obarvíme, dáme 

si jarní větvičky do vázy, upečeme beránka, mazanec a budeme se těšit a vítat opravdové jarní sluníčko a teplíčko, 

které snad s virem konečně a definitivně zatočí. 

 Jak trávíte první dubnové dny vy? Zabírá vám domácí práce většinu dne, nebo stíháte chodit – aspoň v rámci 

možností – ven na čisté povětří? A co doma – už vás trápí ponorková nemoc, nebo máte pohodu a užíváte si, že jste 

všichni více času pěkně pospolu? Těšíte se na Velikonoce? A jak je plánujete strávit?  

My si dopřáváme pořádnou procházku každé odpoledne nehledě na počasí. Momentálně chodíme s Emou 

krmit jednu polní myš dětskými piškotky. Myš jsme náhodně zahlédly a pak zaujatě pozorovaly poté, co vykoukla ze 

své nory a hledala v trávě, co by slupla. Doufám, že karanténa brzy skončí, jinak dotyčný hlodavec ztloustne tak, že se 

do své nory už ani nevejde  

 Většinu z vás musím tentokrát pochválit, protože jste mi začali pěkně podepisovat a číslem cvičení označovat 

své e-maily i zasílané dokumenty. Mnohem lépe a rychleji se mi pak pracuje. Pokud vám však delší dobu neodpovím, 

zkuste se ozvat znovu – zjistila jsem, že mi některé e-maily s úkoly zřejmě padají do spamů. A nebo se někde udělal  

„uzel“ na internetovém vedení  Prostě žák úkoly prokazatelně odeslal, ale ke mně nedorazily.  

Jinak doufám, že si zadané úkoly (nejen z češtiny) plníte nadále průběžně a svědomitě a v případě potřeby je 

posíláte buď mně, nebo mým kolegům. A pokud máte nějaký problém, nebo něčemu nerozumíte, že se ptáte 

(telefonní čísla máte, e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, ostatní e-mailové kontakty na stránkách školy). 

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

Kdokoliv mi cokoliv z vás posílá, všude uvádí své jméno a o jaký úkol, cvičení, či pracovní list jde. Výpisky a vaše 

poznámky mi neposílejte - děkuji! :-) 

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN 6. 4 –  10. 4. 2020 

A. DOBROVOLNÉ: 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 

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,…) - poskytováno zdarma 

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

C. M L U V N I C E 

a) Podle zaslaných řešení si zkontroluj a oprav předchozí úkoly na zápis přímé řeči 74/2 a 75/3 
 

b) Učebnice str. 71/6 – z vět A až D vypiš pouze několikanásobné větné členy a urči významový poměr mezi 

nimi  (např.:  FŇ. šaty, nebo sukni – poměr slučovací) - napiš do ŠS a ofocené cvičení pošli na e-mail, případně WhatsApp  
 

c) Do ŠS si přepiš dané souvětí: 

V šatně chvíli nečinně postával a čekal na vhodný okamžik, kdy se nebude muset sprchovat před žádným 

z převlékajících se studentů, protože pohled na jeho umělou nohu byl natolik charakteristický znak, že ho 

nechtěl zanechat v paměti žádného z návštěvníků.  

1. proveď jeho grafický rozbor, urči druhy VV, poměry mezi souřadně spojenými větami a druh souvětí. 

2. teprve poté si zkontroluj svůj postup i řešení na : https://www.youtube.com/watch?v=S9fUUfAdI8U 
 

d) Učebnice str. 72/1 a) – pouze 1. podtržené souvětí (Dlouho jsem nepsala…) – pracuj dle zadání v učebnici 

Souvětí napiš do ŠS a i s rozborem  ofocené  pošli na e-mail, případně WhatsApp  
 

e) Procvič si pravopis při hledání pravopisných chyb 

https://www.pravopisne.cz/2011/12/hledani-pravopisnych-chyb/ 
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D. L I T E R A T U R A  

a) Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu   
 

b) Čítanka str. 117–119 - přečíst úryvek z románu 1984 od G. Orwella 
 

c) Do sešitu L výpisky (jen to černě napsané): 
 

George Orwell   [džódž] 

(1903 - 1950) 

- vlastním jménem Eric Arthur Blair – narodil se v Indii, vyrůstal v Anglii v Oxfordshiru a podle místní 

říčky Orwell si později dal pseudonym 

- britský novinář, esejista a spisovatel  

- demokraticky levicově orientován 

- nějakou dobu žil na ulici jako tulák a pohyboval se mezi spodinou společnosti 

- politické události v Evropě se ho silně osobně dotýkaly - stal se antifašistou a kritikem všech 

nedemokratických politických tendencí 

- Po roce 1936 se jako dobrovolník zapojil do španělské občanské války 

- Druhé2. světové války se neúčastnil kvůli vleklé tuberkulóze – zemřel na ni ve 46 letech 

= alegorické antiutopické romány popisující nehumánnost totalitních ideologií – získaly mu světovou     

   popularitu: 

Farma zvířat - alegorický satirizující román ukazující formou bajky politické vztahy a děje mezi lidmi 

= podobenství se stalinskou degenerací Sovětského svazu.  

        1984  - antiutopický román, jedno z nejzásadnějších literárních děl 20. století  

- popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita, kterou živí permanentní, „udržovací“ válka 

mezi třemi kontinentálními mocnostmi. Společnosti vládne Strana a cokoli proti kolektivnímu 

myšlení Strany je krutě trestáno, lidská individualita se stává zločinem  

- pochází z něj známý výrok Velký bratr tě sleduje!  
 

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

https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Orwell 

https://www.bing.com/images/search?q=George+Orwell+&FORM=HDRSC2 
 

e) Čítanka str. 119 (lišta) – ilustrace László Rébera – napiš krátký příběh vyhlížející postavy z této ilustrace 

(minimálně 20 vět) - napiš buď jako dokument ve Wordu, nebo do sešitu na L a ofocené pošli na e-mail, případně 

WhatsApp 

 

E. S L O H 

a) Do pátku 3. 4. mi přišly tyto návrhy na téma velké slohové práce:  

Já navrhuji témata: 

A. Já a moje budoucnost 

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

C. Co by bylo možné zlepšit na naší škole? 

Vaše návrhy: 

D. Čím bych chtěl(a) jednou být  - o budoucí škole, případně zaměstnání 

E. Co mi dala a vzala celostátní karanténa – úvaha o současné situaci 

Do konce příštího týdne (do 10. 4.) mi prosím napište, kterému tématu dáváte hlas (např. úvaha B) 

b) Učebnice str. 125 – přepiš si do ŠS výklad o DISKUSI (okrový rámeček nahoře) 

c) Do ŠS si napiš: 

Talk show = rozhlasový nebo televizní pořad, jehož součástí je rozhovor s významným hostem 
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d) DOBROVOLNÉ: Vyhledej si na internetu, nebo sleduj v televizi, či rozhlase diskusi na zajímavé téma.  

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN 6. 4. –  10. 4. 2020 

A. Do sešitu si napiš téma a krátké výpisky: 

PRÁVO V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ 

PRÁVNÍ ŘÁD ČR 

Význam a funkce právního řádu 

Právní řád  

= souhrn všech právních předpisů (zákonů, vyhlášek nebo nařízení), jimiž stát závazně upravuje a usměrňuje 

chování obyvatel a různých organizací.  

- podle toho, které oblasti života společnosti se právní vztahy týkají, jsou právní předpisy rozděleny do 

právních odvětví: 

a) veřejnoprávní – právo ústavní, trestní, správní, finanční, živnostenské, mezinárodní 

b) soukromoprávní – právo občanské, rodinné, obchodní, pracovní 
 

Účastníci právních vztahů: 

o Fyzické osoby = jednotlivci (nezletilé děti zastupují rodiče nebo jiní zákonní zástupci)  

o Právnické osoby = stát, kraje, obce, školy, obchodní společnosti družstva, spolky, církve, nadace apod. 
 

B. Vysvětli, co to je Ústava ČR (jen stručně!) a kdy byla přijata. 

Napiš do sešitu na Ov a ofocené pošli na e-mail, případně WhatsApp 

 

 

Budu ráda, pokud mi kromě úkolů (posílej pouze ty, které potřebuji – jsou označeny červeně) napíšete i pár 

řádků, jak se vám daří, co děláte, čím se bavíte, co vám chybí, co přebývá, kdo, či co vás potěšilo… 

S přáním „JARU ZDAR – KORONAVIRU ZMAR!“  

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 

P. S. Děkuji všem, kteří mi svědomitě posílají domácí práce a navíc pěkně PODEPSANÉ A OZNAČENÉ ČÍSLEM CVIČENÍ 

 A mé poděkování vyřiďte též Vašim rodičům za to, že mají – aspoň doufám – pořád ještě energii, pevné nervy a 

svatou trpělivost.  

  

 

 

 

 

 


