
          17. dubna 2020, Varnsdorf 

Ahoj, všichni!  

Je to už pět a půl týdne, co jsme se viděli naposledy. Když jsme se rozcházeli, někteří z vás dokonce radostí 

výskali při představě, že vás čekají třeba i 2 týdny „virových“ prázdnin. My ve sborovně, kteří si pamatujeme na 

prázdniny „uhelné“, či „chřipkové“, už jsme tak šťastní nebyli, protože jsme věděli, že nám práce spíše přibude. A 

už jsme přemýšleli o tom, jak asi budeme dohánět to, co zameškáme. Ale myslím si, že snad nikoho z nás ani ve 

snu nenapadlo, co je doopravdy před námi a že už se možná do konce školního roku všichni společně ve třídách 

nesejdeme.  

Z mého pohledu je nyní velmi zajímavé pozorovat například to, jak rozdílné názory mohou mít odborníci na 

jeden a ten samý problém. Všichni jsou velmi vzdělaní a chytří, určitě svému oboru rozumí, ale jeden tvrdí to a 

druhý pravý opak, co jeden doporučí, další považuje za zbytečné. I tato situace nám ukazuje, jak je důležité umět 

naslouchat, přemýšlet o jednotlivých argumentech a být schopen se též samostatně rozhodovat. 

Navzdory všem negativům, které současná situace přináší, s nadšením vnímám, jak dokáží být Češi vynalézaví 

a šikovní. Začalo to už tím, že maminky a babičky vytáhly šicí stroje, nebo jen jehly a nitě a dokázaly ušít roušky. A 

nejen ony! Dozvěděla jsem se, že i někteří naši žáci – kluci – se do šití roušek s úspěchem pustili a docela je to i 

bavilo  Často se také dočtu v tisku, nebo slyším v rozhlase (jak víte, televizi nemám), že naši lidé vymysleli nové 

účinnější filtry, vylepšené plicní ventilátory, levnější desinfekční prostředky, nebo vhodnější ochranné 

prostředky… Každého určitě zahřeje u srdce, když se dozví, kolik lidí dobrovolně a zdarma pomáhá starším 

spoluobčanům, prodavačkám, lékařům, či věnuje své finanční prostředky pro dobrou věc. Je vidět, že když 

chceme, dokážeme si pomáhat, držet pohromadě a využít pro dobro věci svůj důvtip a zdravý selský rozum  

Moc mě potěšilo, když jsem si v nejednom z vašich dopisů přečetla, že si pochvalujete to, že jste doma více 

všichni pěkně pospolu, že se po večerech bavíte s rodiči při společenských hrách, navzájem si více pomáháte – 

někdo doma vaří, peče, stará se o mladší sourozence, více a častěji si povídáte s prarodiči, byť i jen po telefonu, 

ba dokonce že už i méně zlobíte než dřív  Prostě jak lidová moudrost říká: „všechno má svůj rub a líc“ a 

„všechno špatné je pro něco dobré“.  

Znovu bych ráda většinu z vás pochválila, že mi pěkně podepisujete a číslem cvičení označujete své e-maily a 

hlavně zaslané dokumenty (např.: Kudrfalec 83_4, nebo Vzorná _pracovní list).   

Chtěla bych vás též požádat o to, abyste si opravdu pozorně četli zadání. Stále se ke mně dostávají práce, 

které svědčí o opaku. Přicházejí mi pak splněné „úkoly“, které vůbec zadány nebyly, nebo mi posíláte to, o co 

jsem vás nežádala. Mrzí mě, že si tak zbytečně přiděláváte práci a ztrácíte čas, který byste mohli věnovat třeba 

prospěšnější procházce na čerstvém vzduchu.  

Apeluji na vás na všechny, abyste si zadané úkoly (a to nejen z češtiny) plnili průběžně a svědomitě a 

v případě zadání je posílali buď mně, nebo mým kolegům. A pokud máte nějaký problém, nebo něčemu 

nerozumíte, abyste nám to dali vědět (telefonní čísla máte, e-mailové spojení též: jindra.loukova@vdffree.cz). I 

to, že někdo nemá počítač, příslušný program, přístup k internetu, je nemocný, nebo má jiný závažný problém, 

vše se dá vyřešit, pokud o problému víme.  

 

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN 20. 4.  –  24. 4. 2020  

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  
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M L U V N I C E 

a) Podle zaslaného řešení si zkontroluj a vyplň chybějící řešení v doplňovačce 

b) Procvič si pravopis hledáním chyb ve větách: 

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/-line-testy-z-ceskeho-jazyka/hledani-chyb-ve-vetach-1 

c) Zjisti, zda umíš správně skloňovat a časovat, a procvič si to na praktických příkladech: 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-sklonovani-a-casovani-mix-2-uroven/7169 

d) Pusť si výukové video a zopakuj si, jak rozlišíš větu hlavní od vedlejší a jak určíš druh vedlejší věty: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Pv20AswYQE 

e) Vyplň Pracovní list 2 (v příloze), v němž máš za úkol poznat věty vedlejší a určit jejich druh. 
Pošli ho jako dokument (po povolení úprav, vyplnění a uložení), nebo rukou napsaný text (pouze druhy VV - označit např.:  A 1. 

Předmětná, A 2. Příslovečná důvodová,…) na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

f) DOBROVOLNÉ: Umíš číst s porozuměním? Vyzkoušej si v tomto testu  

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-ipcc/33 

L I T E R A T U R A  

a) Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu.   

b) Čítanka str. 132 – 133 – přečti si text od Karla Pecky: Motáky nezvěstnému 

c) Zápis do sešitu (jen to černé): 

Karel Pecka (1928 – 1997) 

 – český spisovatel, politický vězeň a disident. 

- 1949 – za pokus přejít hranice do Západního Německa odsouzen na 11 let vězení (pracovní 

tábory v dolech na Kladně, uranové doly Jáchymov) 

- Od 1969 byl opět zakázán - publikovat mohl pouze v samizdatu a v zahraničí 

- mezi prvními podepsal Chartu 77 

- 1997 - prezident Václav Havel mu udělil in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy. 

- Dílo: většinou se zabývá vězeňskou tematikou a čerpá z vlastních zážitků 

Motáky nezvěstnému – autobiografická próza o životě politických vězňů  

d) Zjisti a do sešitu na L napiš, kdo / co je: (ofocený rukou napsaný text v sešitě pošli na e-mail, nebo WhatsApp)  

o disident  

o samizdat/samizdatová literatura 

e) DOBROVOLNÉ:  
o Informace o autorovi: 

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

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

S L O H 

a) V průběhu týdne si na základě své myšlenkové mapy zpracuj osnovu úvahy (obecná vzorová osnova v učebnici 

na str. 119 – ty ji rozveď do své vlastní konkrétní podoby), podle které poté napíšeš úvahu na vítězné téma: 

 Já a moje budoucnost  

 

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN 20. 4.  –  24. 4. 2020 

 Do sešitu si napiš krátké výpisky: 

Majetek  

- máme právo prodat, darovat, směnit, postoupit dát do zástavy, odkázat ho někomu, zničit ho, vzdát se ho 

- lze získat: 

o smlouvou (kupní, směnnou, darovací, či jinou) 

o děděním 

o rozhodnutím státního orgánu 

o vydržením    (- viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Vydržení) 
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 Přečti si článek: https://muj-pravnik.cz/vydedeni/ 

 Zjisti a do sešitu na OV si napiš, zda lze někoho vydědit, případně za jakých podmínek.   
(rukou psaný a ofocený text pošli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, nebo WhatsApp) 
 

 

 Na všechny vaše úkoly, případně dopisy, postřehy a nápady se moc těším! 

S tradičním přáním „JARU ZDAR – KORONAVIRU ZMAR!“  

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 

https://muj-pravnik.cz/vydedeni/

