
          10. dubna 2020, Varnsdorf 

Ahoj, „samostudenti“!  

Tak, a máme tu Velikonoce! Dočetla jsem se, že v nejširším smyslu se za celou dobu velikonoční považuje 

padesátidenní období od neděle Zmrtvýchvstání až do letnic. Ale většina z nás si pod těmito svátky představí 

Velikonoční prázdniny spojené s barvením kraslic, pečením bochánků a beránků, pletením pomlázek a 

prodloužený víkend zakončený pondělní koledou. Letos si však musíme ledasjaké radovánky spojené 

s Velikonocemi odpustit. A my, děvčata, musíme doufat, že se v každé rodině najde aspoň jeden mužský, který 

nás vyšupáním – třeba i loňskou - pomlázkou ubrání od „uschnutí“. 

V uplynulém týdnu jsem se snažila využít toho nádherného počasí k protažení těla ztuhlého od nekonečného 

sezení u počítače. Naštěstí máme velkou zahradu po babičce, kde je po celý rok pořád spousta práce. Odpoledne 

jsem tedy do rukou místo křídy a v současné době spíše myši popadla hrábě, pilku a kolečko, lezla jsem po 

čtyřech pod keři, vyřezávala staré suché větve, vyhrabávala loňské listí, čistila různá zákoutí, odvážela nahrabané 

na kompost… A bylo mi fajn   

Někteří z vás už mi napsali aspoň pár řádek o tom, jak trávíte „nouzový“ stav vy. Zatím jsem nezaznamenala 

nikoho, kdo by si v karanténě lebedil a byl rád, že má od svých učitelek a spolužáků klid. Ba naopak – těšíme se 

do školy! Podle posledních vyjádření našich vládních představitelů a ministrů to vypadá na návrat do škol 

nejdříve na polovinu května. Držím si palce, aby tomu tak bylo  

Většinu z vás musím znovu pochválit, že mi pěkně podepisujete a číslem cvičení označujete své e-maily i 

zasílané dokumenty. Opravdu mi to velmi usnadňuje práci s přijatými úkoly – a těch je!  

Stále se opakuje problém s tím, že některé e-maily s přílohami prostě nedorazí. I mnou odeslané se občas 

vrátí jako nedoručitelné, ale třeba za 2 hodinky po opakovaném odeslání v pohodě odletí na požadovanou 

adresu. Pokud vám přijetí úkolu obratem nepotvrdím, předpokládejte, že úkol nedorazil a zkuste mi ho prosím 

odeslat znovu.  Vysvětluji si to tím, že i ti internetoví trpaslíci a šotkové, co s těmi mejlíky, zprávami a přílohami 

běhají, jsou nesmírně přetížení jejich množstvím a po více jak měsíci prostě unaveni a vyčerpáni. Jen doufejme, 

že aspoň oni jsou imunní vůči koronaviru. Co bychom si bez nich počali! 

Nadále 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). 

Znovu prosím, 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 

(např.: Kudrfalec 83_4, nebo Vzorná _pracovní list). Výpisky a vaše poznámky mi opravdu, ale opravdu posílat 

nemusíte - děkuji! :-) 

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN 13. 4 –  17. 4. 2020 ODPOČINKOVÝ TÝDEN  JAKO VELIKONOČNÍ DÁREK 

A. 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 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 

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  
 

B. M L U V N I C E 

a) Podle zaslaných řešení si zkontroluj a oprav předchozí úkoly na zápis přímé řeči 71/6 a 72/1 a) 
 

b) Vyplň doplňovačku zaslanou v příloze a získej tajenku  

(buď po povolení úprav vyplň přímo v daném dokumentu a ulož, nebo si ji překresli na čtverečkovaný papír  
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a vyplň ručně) – MNĚ POŠLI POUZE ZNĚNÍ TAJENKY (ofocenou, nebo jako dokument ji pošli na e-mail,  

případně WhatsApp)  
 

C. L I T E R A T U R A  
a) Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu   

 

b) Zhlédni záznam divadelní hry podle románu Ireny Douskové Hrdý Budžes 

https://www.youtube.com/watch?v=pcJCz-OHw_8 
  

c) Zápis do sešitu: 

Irena Dousková (1964) – česká spisovatelka (prozaička) 

 Hrdý Budžes – román+ divadelní adaptace (hl. role: Bára Hrzánová) 

d) Napiš, zda tě hra oslovila a čím, případně proč se ti nelíbila (aspoň 5 vět) . 

(ofocený rukou napsaný text, nebo dokument pošli na e-mail, nebo WhatsApp)  
 

e) DOBROVOLNÉ:  
o Pokud by někdo chtěl, může se podívat na záznam vyprávění herečky Báry Hrzánové o hře a své roli: 

https://www.youtube.com/watch?v=eDi2u9Jc11A  

o Kdo by chtěl, může si poslechnout ukázku z audioknihy – odkazy na 1. kapitola románu: 

https://www.youtube.com/watch?v=q-lsCu1MWCE&list=PLF1ddzltKNSacJ0nTeaD4gGIFGWeIj_rY 

o Informace o autorce: 

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

 

D. S L O H 

 V průběhu týdne proběhlo hlasování o tématu slohové práce – zúčastnilo se ho 5 žáků/žákyň. 

Zvítězilo téma A.: Já a moje budoucnost 

 V průběhu týdne si udělej myšlenkovou mapu k tomuto tématu jako přípravu k psaní slohové práce 

 DOBROVOLNÉ: pro zájemce či ty, kdo zapomněli, jak a proč tvořit myšlenkové mapy: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QTWyrbkGw0Q 

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN 13. 4 –  17. 4. 2020 

 Zjisti a do sešitu na OV si napiš, jak bys definoval pojem „majetek“  
(rukou psaný a ofocený text  pošli na e-mail, nebo WhatsApp) 

o Najdeš například na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek 

 Do sešitu si napiš téma a krátké výpisky: 

Majetek 

o movitý = přemístitelný 

o nemovitý = nepřemístitelný 
 

Občanský zákoník = souhrn právních norem upravujících majetkové vztahy:   

o fyzických a právnických osob navzájem 

o mezi občany navzájem 

o mezi občanem a státem navzájem 

o mezi občanem a organizací navzájem 

 

 Na všechny vaše úkoly, dopis, postřehy a nápady se moc těším. 

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. 
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