
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 Plaval jsem s vypětím sil: 

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=112&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 JEŠTĚ VÝZVA PRO ZNALCE ČEŠTINY... 
(dobrovolný úkol – plní ten, kdo si chce otestovat, jak je na tom se znalostí 

skloňování cizích jmen) 

 

MINULÝ TÝDEN JSEM VÁM POSLALA VTIPY NA AKTUÁLNÍ SITUACI,  

DNES MÁM VÝZVU PRO TY, KDO SI TROUFAJÍ UKÁZAT,  

JAK ZVLÁDLI UČIVO LETOŠNÍHO ROKU.  

KDO BUDE MÍT  

!!!NAPOPRVÉ!!!  

NEJVÍCE PROCENT? 

https://www.rozhlas.cz/cesky/testy/_zprava/jak-jste-na-tom-se-sklonovanim-cizich-vlastnich-jmen-

zkuste-si-v-nasem-testu--1770892 

Pokud si troufáš vyskloňovat deset cizích jmen známých osobností, vyplň test a pošli 

výsledek (přes screenshot) na mou e-mailovou adresu.  

Do předmětu napiš CIZÍ JMÉNA – TEST. 
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