
Mluvnice: 

Učebnice str. 72  dokončit poučky  Zvláštnosti ve větné stavbě(vsuvka, samostatný větný člen, neúplná  

věta) → cvičení na str.73 – Úkoly pod textem – neoznačovat, ale vypsat do cvičných sešitů!!! 

 

Literatura :  Zápis do čtenářského deníku, práce na referátu – kdo ještě neměl, prezentace bude super !!! 

Doufám ???  Četba dalších knih ( třeba doporučených i v dějepise) 

Vybrat si a naučit se jednu z nabídnutých básní (u Tatínkovy dýmky tučný text)  těžší text = body + 
 

Jaroslav Seifret 
 

První dopis mamince  
Už vím, dám dopis na zrcadlo 

či do košíčku na šití,  
však žel dosud mě nenapadlo 

co psát, jak dMaminko moje milovaná, 

a v zubech konec násadky, 
přemýšlím; stránka nenapsaná 

čeká a čeká na řádky. 

Přeji Ti dnes v den Tvého svátku 

- ve slově Tvého velké T - 

no vida, už mám druhou řádku 
a pokračuji ve větě: 

štěstí - po t se píše ě - 
a zdraví - a pak selhává 

už nadobro má fantazie, 
tak přízemní a kulhavá. 

A trhám papír, muchlaje ho 

- maminka stojí nad válem 
a chystá něco voňavého - 

tu v odhodlání zoufalém 

přibíhám k ní, tiskne mě k sobě, 

očima mlčky ptá se mě. 

Pak zamoučněné ruce obě 
zvedly mě rychle ze země. 

 



Tatínkova dýmka  

Tatínek kouřil z dýmky 
vždy večer, než šel spát. 

Vidím ho z měchuřinky 
do dýmky tabák cpát. 

Obláček namodralý 

tiše se rozplýval, 
to, co jsme milovali, 

milovat budem dál. 

Sedával na pavlači, 

když se už setmělo, 
a plamen sirky stáčí 

posvítit na čelo. 

Co by byl bez vzpomínky 
náš život? Co by byl? 

Obláčky z jeho dýmky 
jsou nejhezčí z mých chvil. 

Maminka však se zlobí, 

ne zle, spíš jenom tak. 
Tatínek totiž drobí 

z pytlíčku na tabák. 

A když mu dýmka chladne, 

brání se nesměle. 
Komupak nevypadne 

trošičku popele. 

Obláček namodralý 
tiše se rozplýval, 

to, co jsme milovali, 
milovat budem dál. 

Když stůně, dýmka leží 

na okně pavlače. 
A maminka jen stěží 

nedá se do pláče. 

A něžně k ní se sklání 

a nic se neštítí. 

A dnes jí nezavání. 
Dnes voní po kvítí. 

Hladí ji usmířena 
a rdí se před námi. 

Dýmka je posázena 
samými perlami. 

Obláček namodralý 

tiše se rozplýval. 
To, co jsme milovali, 

milovat budem dál. 

 
 
  
 



Vítězslav Nezval 

Sbohem a šáteček (Sbohem a šáteček) 

Sbohem a kdybychom se nikdy nesetkali, 
bylo to překrásné a bylo toho dost. 
Sbohem a kdybychom si spolu schůzku dali, 
možná že nepřijdem, že přijde jiný host. 
 
Bylo to překrásné, žel všecko má svůj konec. 
Mlč umíráčku mlč ten smutek já už znám. 
Polibek, kapesník, siréna, lodní zvonec, 
tři čtyři úsměvy a potom zůstat sám. 

Sbohem a kdybychom si neřekli už více, 
ať po nás zůstane maličká památka, 
vzdušná jak kapesník prostší než pohlednice 
a trochu mámivá jak vůně pozlátka. 

A jestli viděl jsem, co neviděli jiní, 
tím lépe vlaštovko jež hledáš rodný chlév. 
Ukázalas mi jih, kde máš své hnízdo v skříni. 
Tvým osudem je let mým osudem je zpěv. 

Sbohem a bylo-li to všecko naposledy, 
tím hůře mé naděje, nic vám už nezbude. 
Chcem-li se setkati, nelučme se radši tedy. 
Sbohem a šáteček. Vyplň se osude! 
 
 
  

Sloh : dopsat vypravování „Můj zajímavý(strašidelný) zážitek.“ 

 


