
Moji milí žáci,  

tak kdo z vás už se těší do školních lavic? Přiznám se, že já už rozhodně ano, protože ve škole 

je mnohem větší zábava. Ještě štěstí, že je venku pěkné počasí a sluníčko, které snad i vám zlepšuje 

náladu. 

Doufám, že se se zadanými úkoly (nejen z češtiny) „perete“ úspěšně a zbývá vám času i na 

zábavu a odpočinek. A co televizní program „Odpoledka“? Já nemám televizi, pořad jsem neviděla, 

tak nevím, ale snad je vám též k užitku. Zkoušel někdo z vás využít nějakého výukového programu na 

procvičení? Pokud ano, dejte mi vědět, který se vám líbil, který byl zajímavý, či třeba moc těžký.  

Opět připomínám, že pokud byste čemukoliv nerozuměli a nenašli radu jinde, klidně mi 

napište na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz (za případnou prodlevu s odpovědí se omlouvám, ale e-

mailů mám hodně a navíc nemůžu sedět u počítače celý den). 

A ještě jedna důležitá prosba. Kdokoliv mi cokoliv z vás posílá, prosím vás, všude uvádějte své 

jméno a o jaký úkol, cvičení, či pracovní list jde. Denně mi chodí řada e-mailů, ve kterých se 

potřebuji vyznat. Děkuji! :-) 
 

ÚKOLY Z ČEŠTINY NA TÝDEN 23. – 27. 3. 2020 

A. Průběžně si prosím plňte testy k přijímacím zkouškám – viz odkaz: 

a) https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-

jazyk-a-literatura 

b) 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,…) – momentálně je vše poskytováno zdarma 

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp 
 

B. MLUVNICE 

a) Zopakujte si a procvičte synonyma, antonyma a homonyma 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=9&subject=%C4%8Cesk

%C3%BD%20jazyk&search1=01.+V%C3%BDznam+slova#selid 
 

b) Učebnice str. 84 – 85 – pročti se Obecné zásady pro psaní velkých písmen u vlastních jmen a 

názvů + udělej si do školního sešitu stručné výpisky 
 

c) Procvičte si psaní velkých písmen u podstatných jmen 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 
 

d) Učebnice str. 86/1 – cvičení s opravenými chybami napiš do školního sešitu a odpověz na 

otázky v tomto cvičení. Poté mi ofocené cvičení pošli na e-mail.  
 

e) Do školního sešitu přepiš dané souvětí, nakresli si tužkou jeho graf, urči druhy VV, případně i 

významový poměr mezi souřadně spojenými větami. 
 

Tento splněný úkol mi neposílej. Děkuji  
 

Podle předpovědi se splnilo, že vítr neustával, dokonce stále sílil.  
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C. LITERATURA  

a) Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu   
 

b) Čítanka str. 109 –110 přečíst úryvek z románu Petr a Lucie od R. Rollanda 

c) Do sešitu L výpisky: 
 

Romain Rolland   [rolan] 

(1866 – 1944) 

- francouzský prozaik, dramatik, hudební historik a literární kritik 

- autorem řady životopisů významných světových osobností 

(např. Beethoven, Michelangelo nebo Lev Nikolajevič Tolstoj) 

- Nobelova cena za literaturu z roku 1915  

Jan Kryštof – románový cyklus („ román-řeka“), koncipovaný jako symfonie o osudech 

nadaného hudebního skladatele německého původu v období mezi Pařížskou 

komunou a první světovou válkou 

Petr a Lucie - milostná novela, vitalismus; jemně kreslený příběh tragické lásky mladých 

milenců zahalený stínem válečného utrpení a hrůzy první světové války 

 

d) Pokud by někdo chtěl, může se podívat na podobiznu, případně dočíst se další informace: 

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

e) Pokud by měl někdo zájem, může si příběh poslechnout (viz. audiokniha): 

https://www.youtube.com/watch?v=rI6d6ze1ijA 

f) Čítanka str. 224 – vitalismus – pročti si význam pojmu a zapiš do sešitu: 

Vitalismus 

- z latiny = život, životný, vitální 

= umělecký směr – reakce na lidské utrpení za 1. sv. války  - obrat k základním 
pozitivním hodnotám, k prostému pozemskému životu a prožitkům. 

- V dílech: okouzlení životem, radost z každodenního prostého života, vřelé vztahy k 
lidem i věcem kolem = svět přirozených lidských vztahů X násilí na člověku, válce, 
nesvobodě, smrti. 

 

D. SLOH 

Vzhledem k tomu, že nás do konce školního roku čeká ještě jedna velká slohová práce a 

půjde o úvahu, popřemýšlej, nad čím by se ti chtělo uvažovat, či o čem často přemýšlíš již 

ted. Pokud tě nějaké téma napadne, pošli mi návrh e-mailem. Až nasbíráme nápady a návrhy, 

společně si jedno téma vybereme (můžeme dát hlasovat).  

 

Držím palce, ať se vám pokud možno dobře daří, máte navzdory všem omezením 

radost ze života a jste nadále všichni zdraví  

 

       Vaše paní učitelka Jindra Zíková 

P.S. Omlouvám se, ale můj stařičký počítač občas odmítá napsat některé písmenko. Takže pokud najdete chyby, má je na svědomí  - 

většinou - on  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prozaik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dramatik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rn%C3%AD_kritik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_Nikolajevi%C4%8D_Tolstoj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_literaturu
https://cs.wikipedia.org/wiki/1915
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Symfonie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_komuna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_komuna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_a_Lucie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novela_(literatura)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Romain_Rolland
file://///)viz
https://www.youtube.com/watch?v=rI6d6ze1ijA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina

