
          24. dubna 2020, Varnsdorf 

Ahoj, děvčata a chlapci!  

Tento týden jsem si já i moji kolegové občas vcelku jednotvárné a dosti únavné celodenní sezení u počítače 

nad vašimi úkoly a domácími pracemi zpříjemnili čtvrtletní pedagogickou poradou. V běžném režimu to pro nás 

znamená prodloužit si den po celodenní výuce ve škole do téměř večerních hodin vaším hodnocením a 

následnými schůzkami s rodiči. Přiznám se, odpolední program si dokážu představit příjemněji, zvlášť když za 

okny svítí jarní sluníčko a všechno kvete. Letos, kdy se i s kolegy vidíme jen párkrát v týdnu na nezbytně nutnou 

dobu, jsem se i na poradu těšila.   Mnohé z vás jsem samozřejmě chválila, neboť si to za svůj poctivý a 

zodpovědný přístup k nelehkému samostudiu zaslouží, na jiné, kteří se navzdory mnoha výzvám k práci ještě 

neozvali, jsme aspoň zavzpomínali. Leč, pan ministr nám zatím hodnocení známkou nezrušil, takže jsme se snažili 

vás všechny po zásluze nějakou tou známečkou odměnit.  

Dalším „bonbonkem“ v tomto týdnu byla brigáda naší učitelské party. I my jsme chtěli nějak přispět ke Dni 

Země, a tak jsme se rozhodli, že společně uklidíme nepořádek kolem školy. Místo jarních šatů a lodiček na 

podpatku jsem se navlékla do tepláků a starých botasek, do ruky popadla místo kabelky motyku, kyblík na plevel 

a pytel na odpadky, na obličej místo make-upu natáhla roušku a vyrazila k našemu výchovně-vzdělávacímu 

ústavu. Jeho okolí totiž po většinu roku připomíná spíše skládku, či sběrný dvůr. Až půjdete kolem, snad si 

všimnete výsledků naší poctivé práce  

Prosím znovu všechny – čtěte si zadání a pokud možno i tak, abyste věděli, že vůbec čtete a hlavně - co čtete. 

A když už víte, co jste si přečetli, abyste se tím řídili. To znamená, abyste mi posílali jen ty úkoly, které je potřeba 

(například nepotřebuji vidět vaše ofocené výpisky – jsem si jistá, že opsat text už dokážete od 1. třídy všichni) a 

které byly zadány. Pokud už mi správný úkol posíláte, abyste ho posílali na uvedenou e-mailovou adresu 

jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp (dala jsem vám k dispozici i své telefonní číslo: 775 872 507) 

pěkně podepsaný a číslem cvičení označený (např.: Kudrfalec 83_4, nebo Vzorná _pracovní list). Opakovaně pak 

apeluji, abyste si zadané úkoly ze všech předmětů plnili průběžně a svědomitě.  V každém svém „psaníčku“ vás 

prosím, máte-li nějaký problém, nebo něčemu nerozumíte, abyste nám to dali vědět. I to, že někdo nemá 

počítač, příslušný program, přístup k internetu, je nemocný, nebo má jiný závažný problém, vše se dá vyřešit – 

tedy pokud o problému víme. A když už se někdo rozhodl vymlouvat se, ať si aspoň připraví výmluvy vtipné, či 

originální  

 

 

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN 27. 4. –  1. 5. 2020    1. 5.  JE SVÁTEK = MÉNĚ ÚKOLŮ JAKO DÁREK  

Připomínám: 

a) že jste mi v průběhu minulého týdne měli všichni poslat: 
o Vyplněný PRACOVNÍ LIST 2, v němž jste měly za úkol poznat věty vedlejší a určit jejich druh   

o Zjistit a do sešitu na L napsat, kdo / co je: disident a samizdat/samizdatová literatura 

o Zjistit a do sešitu na OV si napsat, zda lze někoho vydědit, případně za jakých podmínek.   

b) Podle zaslaných řešení si opravit své zápisy v sešitech, pracovních listech… 

c) Plnit si a zasílat mi mimočítankovou četbu 

 

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) Pročti si pravidla a poté si i procvič psaní skupin –mě-/-mně- 

https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/psani-skupin-me-mne- 
 

b) Zopakuj si v učebnici na str. 74 pravidla o zápisu přímé řeči a poté si je procvič:  

https://www.umimecesky.cz/diktat-prima-rec-2-uroven/153 
 

c) Vyplň si lehoučký TESTÍK 1 a pošli mi pouze tabulku se správným řešením (viz. TESTÍK a tabulka v příloze) 
jako dokument (po povolení úprav a vyplnění), nebo rukou napsaný text na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na 

WhatsApp. 
 

L I T E R A T U R A  

a) Zápis do sešitu (jen to černé): 

István Örkény (1912 – 1979)  

- maďarský dramatik a prozaik 

- Kočičí hra – tragikomedie (původně filmová anekdota, později ji zdramatizoval pro divadlo) 

- přeložena do velmi mnoha jazyků a často hrána  

- Minutové povídky (Minutové grotesky) – soubor krátkých povídky - velmi populární  

„Domov“ – povídka (četba) – i málo slovy vyjádřeno velké téma = autor odsuzuje zrůdnosti války 
 

 

b) Čítanka str. 154 – přečti si text od Istvána Örkényho Domov 

Připadá ti otázka holčičky při zmínce o domovu „Takže odtamtud se dá utéct?“ nesmyslná, absurdní? 

Očekával(a) jsi při hovoru o domově spíše radost, těšení se na domov, pocit bezpečí, lásky, svobody? 
 

POINTA (čti: poenta) = nečekané vyvrcholení děje - vhodně použitá umocňuje dojem, kterým se snaží dílo jako celek působit  
 (zapiš si do literárního sešitu) 
 

Otázka holčičky je sice „hloupá“, ale asi nikdo z vás se při ní nesmál. Naopak.   
Válka a věznění v koncentračním táboře vymazaly z dětské zkušenosti význam domova – deformovaly 
dětskou duši  = autor odsuzuje zrůdnosti války 

 

c) Napiš mi, co pro tebe samotnou/samotného znamená DOMOV 
o text by měl mít aspoň 15 vět  
o jako dokument, či ofocený rukou napsaný text v sešitě pošli na e-mail, nebo WhatsApp  

 

S L O H 

a) V průběhu týdne si na základě své osnovy začni psát koncept úvahy na téma Já a moje budoucnost  

 

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN 20. 4.  –  24. 4. 2020 
a) Do sešitu si napiš krátké výpisky (jen to černé): 

 

OCHRANA 

o hmotného majetku 

o duševního vlastnictví – zabezpečena autorskými právy 

= trestné: odcizení nebo svévolné poškození cizího majetku je trestné. 
 

SMLOUVY 

 = právní úkon – její porušení nebo nedodržení může být sankcionováno 

- patří do odvětví občanského práva (převážně majetkové záležitosti) 

- uplatnění principu „smluvní volnosti“ = obě strany se mohou dohodnout jakkoli, neodporuje-li 

to zákonu nebo dobrým mravům 

- kupní - bývá uzavírána nejčastěji  
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o nezletilí (= mladší 15 let) – mají způsobilost jen k právním úkonům svou povahou přiměřeným 

rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku 

o mladiství (= mladší 18 let) – mohou i samostatně cestovat do zahraničí, uzavírat pracovní smlouvu, 

získat řidičský průkaz na malý motocykl… 

o dospělí (od 18 let) = úplná právní způsobilost = člověk schopen získat práva a brát na sebe  

      povinnosti 
 

b) Představ si, že jste dostali na hodině literatury za úkol napsat básničku o svých zájmech. Tebe napadlo několik 

vtipných a originálních rýmů a básnička se ti opravdu povedla   Těšil(a) ses, jak ji druhý den přečteš 

spolužákům a spolužačkám, pobavíš je, budeš pochválen(a) a ještě dostaneš do žákovské knížky 

velikananánskou jedničku s hvězdičkou a možná i krásné razítko. Avšak dřív než na tebe přišla řada, pochlubil 

se tvůj soused básničkou, ve které použil tvé nejlepší rýmy.   

Napiš mi, jak by ses asi cítil(a) a jak by ses zachoval(a), případně i to, jak k takové situaci podle tebe mohlo  

dojít. (jako dokument, či rukou psaný a ofocený text pošli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, nebo WhatsApp) 

  

 

Doufám, že vás minimum úkolů z češtiny a Ov na nový týden aspoň trochu potěší a že 1. května, 

Svátek práce, řádně oslavíte úklidem pokojíčku, mytím nádobí, vytíráním prachu, luxováním v celém bytě, 

čištěním bot, zahradnickými a řemeslnými výkony… prostě dobrovolnou a radostnou pomocí (pra)rodičům na 

všech frontách  

Na všechny vaše včas zaslané úkoly, případně dopisy, úvahy, vyprávění, postřehy a nápady už se zase 

moc těší vaše  

       „dálková“ paní učitelka Jindra Zíková 

A tradičně: „JARU A ŽACTVU ZDAR – KORONAVIRU ZMAR!“  

 


