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ČESKÝ  JAZYK 

 

 

ČESKÝ JAZYK (LITERATURA) – STŘEDA 29. 4. 2020 

 

I. kontrola zadání ze dne 22. 4.  



 

 



 

II. Nové zadání 

1. Zapsat do sešitu 

Nikolaj Vasiljevič Gogol (Rusko, 1809 – 1852) – zakladatel realismu v ruské literatuře, autor 

řady povídek a románů, dramatik. Světovou proslulost mu získala komedie Revizor (satirická 

komedie, vychytralý Chlestakov je považován za revizora, využívá situace → nechává se 

hostit obyvateli města → kritika pokrytectví, podlézavosti, hlouposti, úplatků). 

2. PL – vytisknout, vyplnit, nalepit do sešitu. Kdo nemá tuto možnost, odpoví do sešitu 

písemně. 

 



 

 

3. Zapsat do sešitu 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij (Rusko, 1828-1881), - psychologický román Zločin a trest 



4. PL – vytisknout, vyplnit, nalepit do sešitu. Kdo nemá tuto možnost, odpoví do sešitu 

písemně. 

 

 



 

 

MATEMATIKA   

PS  str. 132 test -poslat ke kontrole 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. Podívejte se na krátké video o Vídni: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10697558767-bedekr/214562260140007-viden 

2. Zopakujte si:  Wo?/Wohin? - im Arbeitsheft S. 23/ 27 

RUSKÝ  JAZYK 

Ruský jazyk 8.A,B 

Středa 29.4.   

Učebnice str. 53/3 

V části a) si přečti text, část b) najdeš na internetu a část c)…. Vlastně taky 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10697558767-bedekr/214562260140007-viden


FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Naposledy pracujeme v kopii Unité  2 Évaluation -s.  165 udělej cv. 9- seřaď rozhovor 
tak, aby dával smysl. 
cv. 10 rozřaď potraviny a jídla do tabulky, podle typu např. le café au lait (kolonka 
Boissons- Petit  déjeuner) Les pommes (Fruits, desserts- Déjeuner/Diner)  
Dokonči všechna cvičení, která byla z kopií zadána, vyfoť a do 1.5. pošli na 
můj  email ke kontrole (sulova.perina@seznam.cz) 
Upozorňuji ty, kteří neposílají úkoly ke kontrole, nemám podle čeho bych vás na 
konci roku hodnotila. 
  

 

ZEMĚPIS 

učebnice str.69 / Opakování obyvatelstva a hospodářství ČR 

*Počet obyvatel naší republiky máte aktualizován v sešitu. 

*K opakování využijte učebnici od str. 49. Prohlédněte si i diagramy zopakujte si pojmy porodnost, 

úmrtnost, přirozený přírůstek a úbytek. %,  ‰  a věkovou strukturu obyvatelstva. Do které věkové 

struktury patříte vy, vaši rodiče a prarodiče? 

*Všechny odpovědi na otázky vyhledejte na mapách v atlasu. Tím opakujete i orientaci na mapě. 

*Věnujte prosím pozornost i průmyslu, zemědělství, dopravě a službám. 

*Prohlédněte si statistickou ročenku (viz odkaz). Jsou v ní statistické údaje za rok 2018. 

*V oddílu   4-2. Složení obyvatelstva podle pohlaví a jednotek věku v roce 2018 zjistěte, kolik mužů 

a kolik žen žilo k 31.12.2018 v ČR. Porovnejte a zapište si údaj do sešitu. 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-2019 

 

Děkuji, že studujete zeměpis a moc vám držím palce, abyste všechno ve zdraví a v pohodě zvládli. 

 

 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-2019

