
Dobrý den, přátelé, 

 děkuji všem, kteří mi poslali domácí úkol. Samozřejmě, že si jedničky za aktivitu 
(domácí práci) zaznamenávám a budu k nim přihlížet při klasifikaci. 

 Prosím všechny, kdo mají ve čtenářském deníku jen tři knihy, aby si postupně 
dopracovali čtvrtou knihu a deník mi poslali v emailu. Chválím ty, kteří už to udělali. 
Děkuji jim moc.  

Já sama mám ještě vůči vám všem jeden rest – známky z písemky, kterou jsme psali 
těsně před zavřením škol. Bohužel jsem před 10 dny absolvovala operaci oka (jezdila 
jsem na kole ve větru a mrazu bez brýlí – to jsem opravdu velká frajerka - praskla mi 
sítnice pravého oka. Takovou hloupost už neudělám.) Stíhala jsem s nemocným  
okem jenom vaše emaily s úkoly. Teď už to je dobré, vrhnu se i na opravu písemek.  

Řešení rouškových přísloví: 
0. Vlk se nažral a rouška zůstala celá.  Vlk se nažral a koza zůstala celá. 
1. Host do domu, roušku na hubu.  Host do domu, Bůh do domu. 
2. Kde se rouška vaří, tam se dobře daří. Kde se dobře vaří, tam se dobře daří. 
3. Škoda každé roušky, která padne vedle.  Škoda každé rány, která padne 

vedle. 
4. Bez roušky do obchodu nelez.  Bez peněz do hospody nelez. 
5. Rouška – půl zdraví. Čistota – půl zdraví. 
6. Na každou roušku se někde vaří voda.  Na každou svini se někde vaří voda. 
7. Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše.  Lepší vrabec v hrsti, než holub 

na střeše. 
8. Kdo chce roušku šít, nit si vždycky najde.  Kdo chce psa bít, vždycky si hůl 

najde. 
9. Březen – za roušku vlezem, duben – ještě tam budem. Březen – za kamna 

vlezem, duben – ještě tam budem. 
 
Dnes jsem pro vás připravila text o Velikonocích, ve kterém je 10 chyb. Vaším 
úkolem je chyby najít. Text si přečtěte, buďto do sešitu na mluvnici (pošlete ofocený) 
nebo mně přímo do emailu napíšete Oprava: slova do opravy napíšete dobře. 
 Pošlete mi úkol hotový do pátku 17.4. 2020. Moc vás všechny zdravím. JJ 
 
Netradiční Velikonoce 
Velikonoce byli vždy svátky jara. Maminky barvyly vajíčka, pekly Mazance, vařily 
dobrá jídla. Tatínkové pletli pomlásky a těšili se, až je viužijí na koledu. Ta se konala 
v pondělí dopoledne. Dříve chodily na koledu i děvčata, v pondělí odpoledne. Rodiny 
i kamarádi se během Velikonoc navštěvovali, bylo veselo…Letos to bilo jinak. Všichni 
jsme museli být doma, nosit venku roužky, nenavštěvovat se. Bylo to trochu smutné, 
ale nutné. Vidrželi jsme to a vjeříme, že příští jaro budou Velikonoce zase obvikle 
veselé a radostné.   
 
 
 

 



 

 


