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LITERATURA
1. Zápis do sešitu
Ruchovci a lumírovci (70. a 80. léta 19. století – 3. část)
Svatopluk Čech (1846 – 1908)
- představitel ruchovců a lumírovců
- založil a redigoval časopis Květy
Dílo:
a) epika = děj, příběh, časové a příčinné souvislosti
 historická témata: husitství - Husita na Baltu, Žižka
 venkovská témata: Ve stínu lípy = oslava českého kraje, rodné země;
7 veršovaných veselých
i smutných příběhů, které si sousedé vyprávějí pod košatou lípou
Lešetínský kovář = příběh venkovského kováře Václava
a dcery Lidunky, kteří brání svůj majetek proti německému
kapitálu
 satiry ve verších – Hanuman = zvířecí epos (obraz opičího města, kritika čes.
národní povahy,
národní lhostejnosti)
b) lyrika = vyjádření prožitku, citu, nálady autora
sbírka Jitřní písně (báseň Dosti nás) = výzva k národnímu sebevědomí, vliv
slavné české minulosti
skladba Písně otroka = vrchol politické lyriky; obraz otroka – symbol
nesvobodného člověka, národa i básníka
c) próza – satiry (broučkiády)
- Pravý výlet pana Broučka do Měsíce
- Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století = ostrá
kritika českého maloměšťáctví, zvl. Staročechů
2. Čítanka (Prodos) str. 92, 94 (Král Ječmínek), 96 (Jsem váš prapravnuk!) – přečíst
Prezentaci po návratu do školy bude mít připravenou:
M. Šmídová: Svatopluk Čech (život, dílo – zvl. satirické romány o panu Broučkovi)

ZEMĚPIS
Opakování – obyvatelstvo a hospodářství ČR
Zapisujte si a vypracujte písemně odpovědi na otázky: učebnice, str. 69/2, 3, 8, 15.

PŘÍRODOPIS
1) Do sešitu vypracuj otázky 1 – 7 na str. 55.
2) Přečti si text na str. 56, nadepiš do sešitu Smyslová ústrojí a písemně zodpověz:
- Jak jinak nazýváme smyslové buňky uložené v čidlech?
- Co je smyslový vjem?
- Vyjmenuj pět smyslů člověka.
- Nadepiš Hmat a odpověz:
- Co vnímají hmatová tělíska uložená v kůži?
- Proč nevnímáme dotek svého oděvu?
3) Nadepiš Zrak, nakresli pečlivě obrázek 70 na str. 57 – Stavba oka - a popiš.
4) Přečti si text na str. 56 – 58 o stavbě a funkcích oka.
5) Vylušti a vyber z vyluštěných slov zadaná písmena:
pořadí vybraných písmen
1) Vnější vrstva oční koule
-----5.
2) Průhledná část vnější vrstvy oční koule
------4.
3) Střední vrstva oční koule protkaná cévami
-------7.
4) Spodní vrstva oční koule
------7.
5) Místo v oku, kde je nejvíc čípků a tyčinek
- - - - - - - - - - - 11.
6) Je zavěšena na řasnatém tělesu
----5.
7) Barevná část oka s kruhovým otvorem uprostřed - - - - - - 1.
8) Kruhový otvor v barevném mezikruží
------2.
9) Vyplňuje oční kouli
------7.
Z vybraných písmen sestav slovo související s funkcí oční čočky a vysvětli, co
znamená. Pořadí písmen ve výsledném slově nesouhlasí s pořadím jednotlivých
vyluštěných slov.
Vyluštěné výrazy, výsledné slovo a jeho vysvětlení pošli na
melichova.perina@seznam.cz .
Přeji vám hezké, i když poněkud nezvyklé, Velikonoce.

