
VYPRACOVÁNÍ ZAŠLI DO PÁTKU 03.04.2020   

NA E-MAIL P.ZEMANKOVA@ZS-SRBSKA.CZ 

DO PŘEDMĚTU NAPIŠ MLUVNICE3 A SVÉ PŘÍJMENÍ 

 

Máme tady další týden a s ním další porci zábavy s mou milovanou češtinkou. ☺ 

Interaktivní forma se vám zamlouvala, jak jsem se zpětně dozvěděla, proto v ní budeme 

pokračovat i tento týden. Pokud si ještě vzpomínáte, součástí našich hodin byly i diktáty. A 

právě nastal jejich čas... Takže si prosím zkopíruj do vyhledávače odkaz a vyplň online diktát, 

který jsem vybrala. Jmenuje se Z Krakonošovy mošny: 

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=298&sel=1 

1. Nejprve si přečti text, aniž bys cokoliv doplňoval(a) – abys věděl(a), co tě čeká a o 

čem diktát bude. Pak teprve začni vyplňovat. 

2. Po klepnutí na místo otazníku se objeví nabídka. Vyber z ní, co si myslíš, že je správně. 

3. Po dopsání posledního písmena hledej ikonu @ vedle názvu diktátu a klepni na ni.  

4. Objeví se tabulka Odeslání výsledku mailem s názvem diktátu. 

 

 
 

5. Do kolonky Jméno odesilatele zadej SVÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ (to se pak objeví jako 

Předmět v mém e-mailu). 

6. Do kolonky E-mail příjemce vypiš mou adresu – p.zemankova@zs-srbska.cz (viz 

obrázek). 

7. Tabulku odešli. 
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8. PROSÍM KAŽDÉHO, ABY DIKTÁT PSAL JEN JEDNOU A HNED POTÉ MI POSLAL SVÉ 

VÝSLEDKY. APELUJI NA FAIR PLAY HRU. PROSÍM, NEPODVÁDĚJ. 

 Aby to mělo nějakou vypovídací hodnotu, je třeba ukázat, co opravdu umíš, ne co sis 

několikrát vyzkoušel(a). :-) Děkuji. 

 

A NĚCO PRO POBAVENÍ... 

MINULÝ TÝDEN JSEM VÁM POSLALA VTIPY NA AKTUÁLNÍ SITUACI,  

DNES MÁM VÝZVU PRO MILOVNÍKY HÁDANEK.  

ZVLÁDNE NĚKDO Z VÁS ODPOVĚDI NA VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ? 

 

1. Běží lesem zajíci. Jeden přede dvěma jeden za dvěma a jeden mezi dvěma. 
Kolik běží zajíců??? 

2. Co je to? V každé minutě je to jednou a v momentě dvakrát?  

3. Je to těžké, ale nic to neváží, co je to?  

4. Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají pouze dva mokré 
vlasy, jak to?  

5. Víte, co dělá osel, když na něj svítí slunce?  

 

(Pokud si troufneš sám/sama odpovědět na všech pět hádanek, přidej odpovědi do 

poznámky k tabulce diktátu, nebo pošli v samostatném e-mailu pod názvem Hádanky. Těším 

se. Správné odpovědi najdeš v práci na příští týden.) ☺ 

 


