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ČESKÝ JAZYK (literatura) 

I. kontrola zadání ze dne 10. 6. 

 



 

 

 

II. Nové zadání 

1. Zapiš do sešitu 

Eva Kantůrková (1930) je autorkou řady románů Smuteční slavnost, Zahrada dětství jménem 

Eden, Pán věže, Přítelkyně z domu smutku (podle románu byl natočen čtyřdílný televizní 

seriál) aj., sbírky povídek Člověk v závěsu a memoárů Záznamy paměti. O zkušenostech 



z doby, kdy nesměla publikovat a dokonce byla vězněna, píše v knize rozhovorů s ženami 

podobného osudu s názvem Sešly jsme se v této knize. 

Zdena Salivarová (1933) vlastním jménem Zdena Škvorecká je prozaička a překladatelka. 

Jako žena spisovatele Josefa Škvoreckého s ním v roce 1969 emigrovala do USA a později do 

Kanady. Společně založili nakladatelství Sixty-Eight Publishers, ve kterém v letech 1971-1990 

vydali více než 200 titulů od českých autorů, kteří nemohli v Československu publikovat. Sali- 

varová ve svých prózách píše především o ideologických střetech s bývalým režimem 

(Honzlová, Nebe, peklo, ráj) a o českém exilu (Hnůj země). 

Václav Havel (1936-2011) byl dramatik, esejista a politik. Patřil k nejvýznamnějším českým 

disidentům 70. a 8. let, několik let byl mluvčím Charty 77 a strávil mnoho let ve vězení.  

Po politickém převratu v roce 1989 byl zvolen prezidentem České a Slovenské Federativní 

Republiky, později prezidentem České republiky. Je autorem absurdního dramatu Zahradní 

slavnost a dalších několika her nebo jednoaktovek (Žebrácká opera, Audience, Vernisáž, 

Vyrozumění aj.). Velký zájem vzbudilo knižní vydání jeho dopisů z vězení manželce (Dopisy 

Olze). 

Rudolf Křesťan (1943) napsal několik set fejetonů pro různé noviny, časopisy a pro rozhlas. 

Postupně byly vydávány v knižních souborech, např. Kos a kosínus, Myš v 11. patře, Pozor, 

hodný pes aj. 

Radek John (1954) – prozaik, televizní publicista, politik (za stranu Věci veřejné byl ministrem 

vnitra ČR), exmanžel herečky Zlaty Adamovské. Napsal mj. román Memento, knihu reportáží 

Jak jsem viděl Ameriku a podílel se na přípravě scénáře k filmu Tankový prapor podle 

stejnojmenného románu J. Škvoreckého. 

Michal Viewegh (1962) patří ke generaci autorů, kteří vstoupili do literatury po roce 1989. Je 

autorem společenských románů Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Účastníci 

zájezdu, Román pro ženy, Báječná léta s Klausem (volné pokračování úspěšných Báječných 

let pod psa), Případ nevěrné Kláry, Vybíjená, Román pro muže aj. a povídek Povídky  

o manželství a sexu (zfilmováno pod názvem Nestyda), Krátké pohádky pro unavené rodiče  

a Bůh v renaultu. 

2. Pracovní list 



 

 



 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

Finanční matematika 

(využití matematiky v rodinném hospodaření) 

uč. str. 167/3 

uč. str. 168/5 (využít rámeček z příkladu 4) 

uč. str. 170/7, 9 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

7. lekce – Lekce na přání 

 

1. Dopis – napište dopis o sobě, o své rodině a svých zálibách podle otázek  na str. 116 v 

učebnici. Vyberte si 10 otázek (z 18) a odpovězte na ně celou větou do pracovního 

sešitu na str. 67. 

2. Výuková videa – www.youtube.com/ru 

          - Russian Lesson (from zero to fluency) 

          - Learn Russian – How to introduce yourself in Russian 

         -10 Conversational Russian Phrases That You Need to Know/Russian Slang 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná) 

Komparati - Suprlativ:      https://www.liveworksheets.com/dg81786mg   

 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová) 

Práce s textem: učebnice strana 66, přečtěte text „30 Euro Belohnung!“ a správně odpovězte 

na otázky pod textem. 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Dans vos livres sur la page n. 20 regardez la grille bleue - Imparfait 

Nastudujte Imperfektum = Minulý čas jednoduchý, který se používá pro doprovodný děj  

http://www.youtube.com/ru
https://www.liveworksheets.com/dg81786mg


Použití imparfait:  doprovodný děj- např. jaké bylo počasí, kdy se to stalo,  

                                                                   popis  ( vzhledu, stavu, situace) 

                                                                   opakující se aktivity v minulosti, pravidelné aktivity 

                                                                  aktivity  probíhající zároveň  s tím o čem vyprávíme v 

passé composé 

Tvoření imparfait: Imparfait tvoříme ze základu tvaru 1. os. množného čísla, k tomuto 

základu přidáme koncovku - V učebnici na s. 20 malá modrá tabulka vpravo dole 

 

 

Koncovky: 

Jednotné č. / Množné číslo 

1. os. -ais      1.os. -ions 

2. os. -ais      2.os. -iez 

3.os. - ait       3.os. -aient 

 

Zkusme vyčasovat sloveso regarder, od 1. os. mn.č. Nous parlons- odeberu koncovku -ons a 

přidávám imperfektní koncovky. 

Vyčasuj do sešitu a zkontroluj v učebnici na s. 97, kapitola 8 

 

Jediná výjimka  imperfekta je základ slovesa  être- pro který používáme záklat "ét-" tedy 

časujeme j´étais, tu étais, il était... 

Vraťte se do učebnice na s. 20 a vyčasujte slovesa v tabulce, kdo chce, pošle na email 

sulova.perina@seznam.cz ke kontrole 

 

 

CHEMIE 

PROTEINY – OPAKOVÁNÍ 

Od DNA k proteinu 

https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs&list=PLqmy0o96fQtB0jpks7qSSuDwJl1x

NVD12&index=7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs&list=PLqmy0o96fQtB0jpks7qSSuDwJl1xNVD12&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs&list=PLqmy0o96fQtB0jpks7qSSuDwJl1xNVD12&index=7

