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ČESKÝ JAZYK
Český jazyk (literatura) – středa 22. 4. 2020
1. Zapsat do sešitu
Česká realistická próza (80. a 90. léta 19. století)
Realismus – umělecký směr 19. století usilující o pravdivé poznání a zobrazení skutečnosti., ne tedy
odpoutávání od skutečnosti a úniky do jiných světů, ne fantazijní výmysly, ale pravdivé zobrazení života
takového, jaký doopravdy je.
Ve světové literatuře se realistická tvorba začala prosazovat od 30. let 19. století. Jejím
charakteristickým rysem byl věcný a kritický vztah ke skutečnosti, proto se také literární směr, k němuž se tato
tvorba hlásí, nazývá kritický realismus.
Kolébkou kritického realismu je Francie; významně se však rozvinul také v ruské a anglické literatuře,
později i v literaturách jiných národů a také u nás.
Představitelé kritického realismu ve světové literatuře:
Francie - Stendhal [stendal, též standal], Honoré de Balzac [onoré d balzak], Gustave Flaubert [gistáv flóbért],
Anglie – Charles Dickens [čárlz dykinz], John Galsworthy [džon gólzvérdzi],
Rusko – Ivan Sergejevič Turgeněv, Lev Nikolajevič Tolstoj, Anton Pavlovič Čechov, Nikolaj Vasiljevič Gogol,
Fjodor Michajlovič Dostojevskij
V české literatuře patří k nejvýznamnějším realistickým spisovatelům 2. poloviny 19. století např. Alois
Jirásek, Karel Václav Rais, Teréza Nováková a další.
Realisté psali především prózu (román) a drama, náměty čerpali jednak z historie, jednak ze současného
městského a vesnického života.

2. Čítanka (Prodos) str. 108 – přečíst
3. Zapiš do sešitu
Honoré de Balzac (Francie, 1789-1850) – rozsáhlý cyklus románů se souhrnným názvem
Lidská komedie – v téměř 100 románech ukazuje různé charakterové typy lidí (např. Otec
Goriot, Evženie Grandetová, Lesk a bída kurtizán, aj.).
4. Opakování-PL (vytisknout, doplnit, nalepit do sešitu. Kdo nemá tuto možnost, odpoví do
sešitu písemně.

MATEMATIKA
PS strana 130 A -3, A -4.
Můžete posílat ofocené úkoly - opravím

NĚMECKÝ JAZYK
1. Was hast du heute vor? Schreib 3 Sätze /zu+INF/ in dein Heft.
2. Im Lehrbuch S. 24/13 - čtěte text, sledujte popisovanou cestu na plánu města/ ss - ostré S
Dialog A:

+ Entschuldigung, wie komme ich zum Rathaus?
-Also, gehen Sie zuerst geradeaus, die Bahnhofstrasse entlang bis zum
Königsplatz. Überqueren Sie die Fuggerstrasse. Dann etwa 300 Meter
geradeaus, die Fischerstrasse entlang, bis zur Moritz-Kirche. Dann nach links,

immer geradeaus, die Maximilianstrasse entlang und Sie kommen zum
Rathaus.
+Vielen Dank.
Dialog B:

+ Entschuldigen Sie, bitte. Wie komme ich zur Kirche St. Anna?
- Gehen Sie zunächst geradeaus, den Hohen Weg entlang. Dann nehmen Sie
die zweite Strasse rechts. Das ist die Karlstrasse. Gehen Sie etwa 200 Meter
geradeaus, dann nach links in die Annastrasse. Gehen Sie ein paar Schritte und
rechts sehen Sie die Kirche.
+ Danke für die Auskunft.
- Bitte, bitte.....

3. Im Lehrbuch S. 24/15 - podle plánu města popište stejným způsobem 2 ze 3 tras, popis
cesty zapište do školního sešitu.

RUSKÝ JAZYK
Uč. Str. 52 – přečti si text ve cv. 2A a potom písemně vypracuj cv. 2B – do školních
sešitů
Potom doplň tabulku ve cv.6 prac. sešit str. 63

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Vzpomeň si na video 10 frází se slovesem
AVOIR https://www.youtube.com/watch?v=KXcam7Opr9w
zde jsou fráze pro kontrolu:
1. avoir ... ans (J´ai 15 ans)
2. l´état physique/ moral
avoir chaud / avoir froid (la température)
avoir faim/ soif (mít hlad/ žízeň)
avoir mal (au ventre, à la tête)- bolí mě...
3. avoir peur de
4. avoir de la peine pour (soucítit s někým)
5. avoir envie de =mít chuť na něco/ něco dělat
6. avoir besoin de =potřebovat něco
7. avoir l´habitude de = mít ve zvyku
8. avoir l´air (par example: sympa, gentil..)
9. avoir hâte de (těšit se)
10. avoir raison x avoir tort = mít pravdu x nemít pravdu
11. avoir de la chance de
12. neosobní slovesná vazba: il y a
+ avoir le cafard (mít depku, špatnou náladu)
+ avoir du pain sur la planche (mít spoustu práce)
Nezapomeň, že pro použití fráze musíš sloveso avoir časovat. Pokud si chceš fráze
procvičit, napiš fráze ve větách a pošli mně ke kontrole emailem. Např. J´ai envie de

faire du ski. J´ai l´habitude de manger le déjeuner à une heure. Mon ami a besoin
d´aller à la bibliothéque. ...
Pokračujeme v opakování 2. lekce- kopie Unité 2 Approfondissement s. 143 / cv. 4,
5
cv. 4- doplň pouze beaucoup de (hodně) / pas de(vůbec- v záporné větě)
cv. 5- seřaď instrukce k receptu na čokoládovou pěnu-použij slovník
Pusť si krátké video https://www.youtube.com/watch?v=YCuU4SjcS2A
a odpověz do sešitu na otázku Pourquoi tu habites à Paris? Pourquoi est-ce que tu
as décidé d´emménager à Paris? (napiš 5 odpovědí od Pařížanů)

ZEMĚPIS
Cestovní ruch a rekreace
*Do kterého sektoru národního hospodářství řadíme cestovní ruch? Pracuje někdo z vašich rodičů v
cestovním ruchu? Jaké problémy má v souvislosti s koronavirem cestovní ruch?
učebnice str. 66
*Odpověď na první modrou motivační otázku ještě neznáte – budeme ji probírat v 9.tř.
Zapište si do sešitu: cestovní ruch a)aktivní cestovní ruch (příjezd zahraničních turistů k nám)
b)pasivní cestovní ruch (výjezd našich občanů do zahraničí)
*Přečtěte si text v učebnici, prohlédněte si obrázky a ukažte si místa souvisejícími s lázeňstvím a a
významnými středisky cestovního ruchu na mapě (atl.str.26 – Cestovní ruch, Památky UNESCO .
Nezapomeňte na dvě nové památky – Krušnohoří a Kladruby nad Labem – máte je v sešitu
*Odpovězte si na otázky a úkoly /str.67

