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ČESKÝ  JAZYK 

 ČESKÝ JAZYK (LITERATURA) – STŘEDA 25. 3. 2020 

1. Čítanka (Prodos) str. 87 – přečíst ruchovce a lumírovce 

2. Zápis do sešitu 

Ruchovci a lumírovci (70. a 80. léta 19. století – 1. část) 

 

– formování dvou literárních skupin nové generace, návaznost na májovce 

a) ruchovci – tzv. škola národní (Svatopluk Čech, dočasně J. V. Sládek) 

  - r. 1868 almanach Ruch (vyšel na počest položení základního kamene 

k  Národnímu divadlu) 

  - v popředí ideje národního obrození důraz na domácí tradice, 

slovanství, zájem o venkov 

Almanach (česky ročenka) je sborník prací (literárních, naučných apod.), který obsahuje 

příspěvky autorů hlásících se v určitém období ke stejným myšlenkám nebo uměleckým, 

filozofickým či jiným programům. 

b) lumírovci – tzv. škola kosmopolitní (světoobčanská) – 

Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer 

  - časopis Lumír, od r. 1877 redigovaný (redigovat = provádět redakci, 

vykonávat funkci redaktora) J. V. Sládkem 

  - úsilí povznést českou literaturu na světovou úroveň, vliv cizích 

myšlenkových proudů, původní tvorba i překlady 
 

MATEMATIKA   

Algebraický vzorec   -   učebnice strana 129 (modrý rámeček) 

                                PS  strana 126  A – 29 

NĚMECKÝ  JAZYK 

8.B,D  

 1.www.klett.cz - online cvičení - výběr učebnice WIR 2 ( červená a není neu!!! ) - 

    kapitola 19. Wo ist denn hier?       

 a) vygenerujte si všechny varianty cvičení      

 b) text je přejatý ve slovenské nikoli české verzi - v překladech :))   

 c) nápověda: er trifft sich, wir treffen uns, sie treffen sich    

 d) sloveso "wissen" si žádá znak pro ostré "s"     

 e) nezapomeňte na VYHODNOCENÍ 



2. TEST Modul 6 Lekce 1 - řešte podle svých technických možností: zápisem do škol. 

 sešitu, vyplněním vytištěného testu atd., text testu najdete níže!! 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Udělej tato online cvičení a hned si vyhodnoť (po skončení prvního testu si zadej „Vygenerovat další 

test) 

http://www.klett.cz/online_cviceni_test2.php?id=da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709e8

90e8fddac49d388d9e3162f1f0ebfbae496eae&hash=1&lang=russian&book=knac_6&cap=16&test=2 

a  když už budete na stránkách Klettu, ještě toto cvičení: 

http://www.klett.cz/online_cviceni_test2.php?id=da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709dc

51b24a1effe7608e38efb8c7e18197cb6bc529&hash=1&lang=russian&book=knac_6&cap=16&test=2
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opět si vyhodnoťte. Kde jste chybovali, přepište do sešitu. 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

1) na Youtube shlédnout video 10 basic expressions with être (to be) (Easy French) 
 https://www.youtube.com/watch?v=km2Pq_bSOEU 

a do sešitu zapsat 10 frází používaných se slovesem être 

2) U s .38 -39 cv 1- zkuste připojit portréty k profesím a poté si přečtěte textíky na s. 39 a 

přiřaďte je k fotkám 

3)  projděte si tabulky Observe: v 1. tabulce sledujte jak vyjádřit svůj  názor a jak se zeptat na 

názor někoho jiného, ve 2. tabulce nastudujte tvary samostatných osobních zájmen- tvary si 

zapiš do sešitu 

 

ZEMĚPIS 

Vždy si prosím zapisujte, čemu nerozumíte. Jednodušší otázky vám zodpovím emailem, složitější 

probereme po návratu do školy. Nepodceňujte prosím práci s mapami a diagramy. 

A hlavně zůstaňte zdraví. 

Opakování – Zemědělství 

Dnes budete pracovat hlavně s atlasem ČR. Dobře si prosím prohlédněte mapky a diagramy. 

Do sešitu si udělejte stručné a přehledné zápisy.  

Některé úkoly aktualizujte podle internetu. 

Držím vám palce. 

 

*Atlas ČR / str.21 

*Podle mapky Míra ekonomické aktivity  si zopakujte sektory hospodářství (r.2010) 

http://www.klett.cz/online_cviceni_test2.php?id=da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709e890e8fddac49d388d9e3162f1f0ebfbae496eae&hash=1&lang=russian&book=knac_6&cap=16&test=2
http://www.klett.cz/online_cviceni_test2.php?id=da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709e890e8fddac49d388d9e3162f1f0ebfbae496eae&hash=1&lang=russian&book=knac_6&cap=16&test=2
http://www.klett.cz/online_cviceni_test2.php?id=da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709dc51b24a1effe7608e38efb8c7e18197cb6bc529&hash=1&lang=russian&book=knac_6&cap=16&test=253
http://www.klett.cz/online_cviceni_test2.php?id=da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709dc51b24a1effe7608e38efb8c7e18197cb6bc529&hash=1&lang=russian&book=knac_6&cap=16&test=253
http://www.klett.cz/online_cviceni_test2.php?id=da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709dc51b24a1effe7608e38efb8c7e18197cb6bc529&hash=1&lang=russian&book=knac_6&cap=16&test=253
https://www.youtube.com/watch?v=km2Pq_bSOEU


*Do sešitu si zapište, ve kterém kraji byl nejvyšší a ve kterém nejnižší  podíl osob zaměstnaných v 

zemědělství . 

*Podle diagramu Struktura osevních ploch zemědělských plodin (r.2012) zjistěte, co jsou pícniny, 

technické plodiny, okopaniny. Pokuste se doplnit další z jiných zdrojů. Zopakujte si luštěniny. Určete, 

na jaké ploše se pěstovala zelenina, obiloviny. Pokuste se podle diagramu a vlastních zkušeností 

vyhodnotit, které zemědělské plodiny jsme dováželi. 

*Podle diagramu Živočišná a rostlinná výroba přehledně zapište do sešitu kolik hovězího a telecího, 

vepřového, drůbežího masa a ryb se vyrobilo v r.2010. 

Zároveň přehledně zapište, kolik obilovin, okopanin, technických plodin a pícnin se vypěstovalo v r. 

2010. Nezapomeňte na správné jednotky! 

*V živočišné výrobě je specializovaný chov koní. Podle mapy Zemědělství zjistěte, kde se v ČR koně 

chovají. Na internetu si vyhledejte a určete místa chovu koní. Máme i unikátní chov koní zapsaný na 

seznamu UNESCO. Zapište si je. 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Od pana učitele Cemana: 

 


