
          7. května 2020, Varnsdorf 

Ahoj, moje drahé žákyně a drazí žáci!  

Tak už to vypadá, že jsme se před virem úspěšně schovali, nebo on se schoval před námi, zkrátka nemusíme 

mít takový strach, že by na nás číhal na každém rohu, a budeme se moci vrátit do školního prostředí. Tedy aspoň 

ti, kteří ještě nemají to štěstí, aby byli přijati do té školy, na kterou si přejí. Nevím, jestli se opravdu všichni ti, co 

se v pondělí do školy chystají, do lavic opravdu těší, ale přiznám se, že já ano. Na jednu stranu jsem si na práci 

z domova už docela zvykla, na druhou stranu mě sezení u počítače s myší v ruce a civění do monitoru unavuje víc 

a baví méně než pobíhání ze tříd do sborovny a zpět a nalévání vědomostí do vašich hlav.    

Zatím to vypadá, že nás – připravujících se intenzivněji na přijímací zkoušky – budou asi dvě malé skupinky, 

budeme se scházet v pondělí a ve čtvrtek a hodinu se budete věnovat se mnou češtině a hodinu s pány učiteli 

Rudinským a Šťastným matematice. Doma vás samozřejmě ještě bude čekat nějaká ta domácí práce, stejně jako 

ty, kteří budou nadále studovat pouze „dálkově“.  

Pokud bych v pondělí 11. 5. lezla do školy po čtyřech a ani pod rouškou neskryla stav naprostého vyčerpání, 

bude to tím, že jsem prodloužený víkend trávila s rodinou a našimi přáteli na takové „pidicyklo“ dovolené. 

Vzhledem k tomu, že většinu pelotonu tvoří trénovaní cyklisté a naplánováno je projet Krušné hory křížem 

krážem, mám já, přes zimu zlenivělý tvor, oprávněné obavy, že mě budou bolet úplně všechny svaly v těle. Zatím 

tedy kromě opravování vašich domácích úkolů a přípravy těch nových balím proviant na blížící se expedici.   

Znovu bych ráda poděkovala těm, kteří si pozorně čtou zadání a včas zasílají splněné domácí úkoly -  

podepsané a číslem cvičení označené - na můj e-mail. Bohužel, pořád se ještě najdou i tací, kteří si pořádně 

nevšimli, že vůbec mají doma pracovat a občas úkol odeslat.   

Znovu tedy apeluji na ty, kteří mají nějaký problém, nebo něčemu nerozumí, aby nedělali mrtvého brouka, 

ale dali nám to vědět (telefonní čísla máte, e-mailové spojení též: jindra.loukova@vdffree.cz) - vše se dá vyřešit, 

když se chce! A nadále věřím, že lenochy z postelí vytáhne sluníčko, vyhřeje je na pracovní teplotu a oni začnou 

konečně něco dělat  

 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN  11. 5.  –  15. 5. 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  
 

M L U V N I C E 

a) Procvič si skloňování podstatných jmen: 

https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-sklonovani-podstatna-jmena/696 

b) Zahraj si pexeso, při kterém si procvičíš určování slovních druhů: 

https://www.umimecesky.cz/pexeso-slovni-druhy-3-uroven/217 

c) DOBROVOLNÉ: Zopakuj si pravidla, jak poznat větu hlavní a vedlejší: 

https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidla-jak-poznat-vetu-hlavni-a-vedlejsi/ 

d) DOBROVOLNÉ: Zopakuj si pravidla, jak určit druhy vět vedlejších: 

https://www.pravopisne.cz/2012/01/pravidla-prehled-vedlejsich-vet/ 

e) Procvič si určování druhů vedlejších vět: 

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety-2 
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f) Vyplň PRACOVNÍ LIST 3 (po povolení změn lze pracovat přímo v dokumentu) a poté ho pošli (buď jako 
dokument, či jeho fotokopii) 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) Čítanka str. 177 - přečti si povídku Úvahy ve sklepě 

c) Připomeň si osobnost autora (viz. předchozí zápisky) 

d) Odpověz na otázku: Proč potkanovi připadala představa být holčičkou s dřevěnou nohou až příliš krásná? 

(minimálně 5 vět)  - odpověď mi odešli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp. 
 

S L O H 

a) V průběhu týdne nadále pracuj na své úvaze na téma: Já a moje budoucnost a ZATÍM MI JI NEPOSÍLEJ  

 

 

ÚKOLY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY NA TÝDEN  11. 5.  –  15. 5. 2020     

 Do sešitu na OV si udělej zápisky: 

PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ = jednání, které je v rozporu s povinností, kterou občanům ukládá zákon 

Závažnější protiprávní jednání:  

 Přestupek = zaviněné protiprávní jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti  

- trestem může být: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo zákaz pobytu 

- přestupky projednávají správní orgány (obecní úřady) 

 Trestní čin = závažný protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný čin 

- trestem může být: odnětí svobody, propadnutí majetku, peněžitý trest, zákaz činnosti, veřejně prospěšné 

práce 

- o trestu za trestný čin rozhodují soudy 

  

Na všechny – ať už osobně opět ve škole, či prostřednictvím vašich domácích úkolů -  se moc těší 

s tradičním přáním „ŽACTVU ZDAR – KORONAVIRU ZMAR!“  

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 
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