
29. dubna 2020, Varnsdorf 

Ahoj, moje drahé žákyně a drazí žáci!  

Vždycky, když vám dopíšu dopis, usilovně přemýšlím, co vám napíšu příště. Mám pocit, že všechny dny 

v současném nouzovém stavu jsou si podobné jako vejce vejci, prostě nic zvláštního, o čem by se dalo psát, se 

vlastně neděje.  

Prodloužený sváteční víkend jsem si původně měla zpříjemnit a začátek máje si užít v Harrachově. Pobyt 

v tamějším krásném penzionku jsme měli zamluvený již od prosince, kdy jsme v něm strávili pěkné předvánoční 3 

dny. Tenkrát jsme tam byly pozvány s naším dámským pěveckým sborem Náhodou, abychom zazpívaly k 80. 

narozeninám pro radost harrachovskému rodákovi, panu Wolfgangu Slavíkovi. Ten se se svým bratrem-

dvojčetem po celý život věnoval skokům na lyžích a neobešla se bez nich ani stavba velkých můstků. Wolfi, jak 

mu místní s láskou říkají, přijal i funkci ředitele závodů na všech Světových pohárech, které se v Harrachově 

skákaly, a kromě funkce ředitele vykonával rovněž funkci hlavního rozhodčího. Na začátku 90. let se stal dokonce 

ředitelem závodů na MS v letech na lyžích i mistrovství světa juniorů pořádaných v Harrachově. Musím říct, že na 

setkání s tak úžasně vitálním, veselým a společenským osmdesátníkem velmi ráda vzpomínám a těšila jsem se, že 

zase budu mít to štěstí poslouchat jeho zábavné historky ze života.  

Místo soustředění se sborem a výletů po Harrachově tedy budu doma přemýšlet o náhradním programu. A 

protože jsem přesvědčená, že člověk, který se celý život věnuje pohybu na čerstvém vzduchu, je nejen zdravější, 

ale i šťastnější a spokojenější, budu se snažit – pokud nám bude počasí přát – vyrazit s rodinou někam do našeho 

okolí buď s batohem na zádech, nebo na kole.     

Doufám, že i vy jste sváteční den, a nejen ten, věnovali pohybu na čerstvém povětří. Snad k tomu přispělo i 

méně úkolů z češtiny  Vzhledem k tomu, že nás čeká další sváteční pátek, budu vás opět trochu šetřit.  

Prosím znovu všechny – čtěte si pozorně zadání, správné úkoly mi posílejte včas (tedy v průběhu týdne, na 

který byly zadány) na e-mailovou adresu jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp (dala jsem vám 

k dispozici i své telefonní číslo: 775 872 507) pěkně podepsané a číslem cvičení označené (např.: Vopršálek-

87_2).  A máte-li nějaký problém, nebo něčemu nerozumíte, dejte mi to vědět.  

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN  4. 5.  –  8. 5. 2020    SVÁTEK VÍTĚZSTVÍ – 8.MÁJ = MÍSTO ÚKOLŮ SI HRAJ   

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  
 

M L U V N I C E 

a) Procvič si znalost psaní s-/z-/vz-: 

https://www.pravopisne.cz/2011/10/doplnovani-szvz-15/ 
 

b) Do ŠS si napiš souvětí: 

Když konečně projdeme poslední pasovou kontrolou v odbavovací hale vídeňského letiště, 

vyrážíme se svými malými příručními zavazadly k našemu letadlu.  
 

1.Grafem zaznamenej strukturu daného souvětí, urči druhy VV a druh souvětí.  

2. Grafem zaznamenej strukturu pouze 1. věty souvětí a urči jednotlivé větné členy.   

3. Poté si pusť výukové video a celé své řešení si zkontroluj: 

https://www.youtube.com/watch?v=590YoZMpM1o&list=PLalhKeiVV2cZCWkmAEDnjfg65myyLQj3t&index=23 
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c) Učebnice str. 87 – oddíl Zvuková stránka jazyka, kapitola: Hlásky a hláskové skupiny 

Tabulku s výkladem si přečti (pojmy: samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, slabika – otevřená, uzavřená) 
 

d) Učebnice str. 87/ 1 a) – do ŠS vypiš pouze slova s 2 samohláskami vedle sebe, tedy slova, ve kterých NENÍ 

dvojhláska – úkol nafoť a pošli na na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 

L I T E R A T U R A  

a) Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu.   

b) Zhlédni dokument: Po stopách Bohumila Hrabala 

https://www.youtube.com/watch?v=_n9b1Q-SRJg 

c) Zápis do sešitu (jen to černé): 

Bohumil Hrabal (1914 – 1997)  

- prozaik  

- 1 z nejvýznamnějších a nejosobitějších spisovatelů a nejpřekládanější český autor 20. století 

  (dílo přeloženo do více než 28 jazyků) 

- v díle - jasný prvek autobiografičnosti - hojně čerpal z autentických životních zkušeností 

Ostře sledované vlaky – novela s tématem okupace, zfilmováno Jiřím Menzelem (film oceněn Oscarem) 

Postřižiny – vzpomínková próza (zfilmováno) 

Obsluhoval jsem anglického krále – román (zfilmováno) 
 

d) Čítanka str. 151 – 153 – přečíst si ukázku z novely Ostře sledované vlaky 
 

e) DOBROVOLNÉ:  

o Povídání herce Miloše Kopeckého s Bohumilem Hrabalem 

https://www.youtube.com/watch?v=dOHsV9DsNEo 

o Ukázka z filmu Ostře sledované vlaky 

https://www.youtube.com/watch?v=0f52Ar52jdE&list=PLoSXa2slBJgfKVoKTC2asE_HscfXP7l5F 

 

S L O H 

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

 
 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN 4. 5.  –  8. 5. 2020 
a) Do sešitu si napiš krátké výpisky: 

Orgány právní ochrany občanů - stát chrání práva svých občanů – patří sem: 

o policie 

o soudy 

o státní zastupitelství (soustava státních úřadů, zastupuje veřejnou žalobu) 

o soudní exekutor (provádí nucený výkon). 

Další orgány právní moci: 

o advokát 

o notář 

o veřejný ochránce práv (ombudsman) 
 

b) Otevři si PRACOVNÍ LIST – ORGÁNY PRÁVNÍ VÝCHOVY a přiřaď správně pravomoci k příslušnému orgánu a 

vyplněnou tabulku (součástí pracovního listu) pošli na e-mail na na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, 

případně na WhatsApp. 

 

 

Na všechny vaše úkoly, případně pár pěkných slov navíc se již moc těší a s tradičním přáním „MÁJI ZDAR – 

KORONAVIRU ZMAR!“ se pro tentokrát loučí    

       Vaše „dálková“ paní učitelka Jindra Zíková 

mailto:jindra.loukova@vdffree.cz
https://www.youtube.com/watch?v=_n9b1Q-SRJg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autobiografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ost%C5%99e_sledovan%C3%A9_vlaky_(novela)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Post%C5%99i%C5%BEiny_(film)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obsluhoval_jsem_anglick%C3%A9ho_kr%C3%A1le
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obsluhoval_jsem_anglick%C3%A9ho_kr%C3%A1le_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=dOHsV9DsNEo
https://www.youtube.com/watch?v=0f52Ar52jdE&list=PLoSXa2slBJgfKVoKTC2asE_HscfXP7l5F
mailto:jindra.loukova@vdffree.cz

