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ČESKÝ  JAZYK  (LITERATURA)  

1. Zápis do sešitu 

Eduard Bass  (1888 – 1946, vl. jménem Eduard Schmidt), český spisovatel a novinář, 

tvořil mezi dvěma světovými válkami a v letech fašistické okupace. Jako prozaik se 

nejvíce proslavil humorným příběhem o úspěších československé kopané Klapzubova 

jedenáctka (1922) a rozsáhlým románem Cirkus Humberto (1941). 

 

2. Najdi si na internetu seriál Cirkus Humberto a podívej se během týdne každý den  

na 1 – 2 díly. 

3. Přečti si ukázku z knihy Klapzubova jedenáctka. 

4. Vytiskni si, vyplň a nalep do sešitu pracovní list. Kdo tuto možnost nemá, odpoví 

písemně na otázky do sešitu. 

Chalupník Klapzuba měl jedenáct synů, a protože nevěděl co s nimi, udělal z nich 

fotbalové mužstvo. Každý den museli kluci trénovat. Takhle to šlo po tři roky. 

 

Koncem třetího roku zajel Klapzuba do Prahy a přivezl tabulku, kterou přibil na vrata. 

Měla modrý rámeček a v něm na bílém poli stálo červenými písmeny: 

S. K. KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA. 

A v kapse měl potvrzení od Středočeské župy, že se Klapzubova jedenáctka zařaďuje do 

třetí třídy. Kluci se hrozně zlobili, že jsou jen ve třetí třídě, ale starý Klapzuba jim povídal: 

„Všecko musí být pěkně po pořádku. Dá Pámbu, že natřete i Slavii, ale napřed se k ní 

musíte dostat. Já jsem vás naučil všemu, čeho potřebujete, a teď se musíte sami probíjet 

kupředu. Jinač to ve světě není.“ Kluci ještě chvilku remcali, ale pak šli spat a jen Frantík s 

Jurou si šeptali, jak by asi mohli Rácovi utéci a Chánovi píchnout gól podle těla nebo jak by 

na Spartě ošulili Hoyera a mrskli mičudu Peyrovi do kouta. Na jaře se začalo hrát o 

mistrovství. Klapzubova jedenáctka jela do Prahy na první match s A. C. Hlubočepy. Nikdo jí 

neznal, lidé se chechtali jejímu jménu a ještě více, když spatřili těch vyjevených jedenáct 

venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli v městě a které přivedl starý strejda s 

fajfkou v hubě. Ale když se Klapzubové rozestavili na hřišti a soudce pískl, začalo boží 

dopuštění. Devětatřicet k nule pro Klapzuby se skončila první půlka a do druhé A. C. 

Hlubočepy vůbec nenastoupily. Prohlásily, že se musil v župě stát nějaký omyl, tohle že přece 

není žádná třetí třída. Starý Klapzuba seděl na lavičce, poslouchal, co se kolem mluví a jen se 

škvířil a chechtal, přendával fajfku z koutku do koutku a svítil očima jako kocour. Až když 

slyšel, že i soudce uznává, že je tu nějaké nedorozumění a že to bude v župě hlásit, šel pro své 

kluky do boudy, poplácal je po rameni a odvezl si je domů. Ve středu mu přinesl listonoš 

velké psaní. Stálo v něm, že se z usnesení župního výboru Klapzubova jedenáctka povyšuje 

do druhé třídy (dnes bychom řekli ligy) a že v neděli má nastoupit proti S. K. Vršovice. Starý 

Klapzuba se chechtal a jeho kluci se smáli s ním. 

V neděli byli ve Vršovicích. Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je 

to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka. Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na 

lavičku, mrkl na kluky a oni to vyhráli čtrnáct k nule. A zas byl z toho poprask a zas přišel 



dopis a Klapzubova jedenáctka byla v první třídě. Ted už se žádné skoky nedaly dělat. A tak 

poráželi klub za klubem: S. K. Kročehlavy 13:0, Spartu Košíře 16:0, Spartu Kladno 11:0, 

Čechii Karlín 9:0, Nuselský S. K. 12:0, Meteor Praha VIII 10:0, Č. A. F. C. 8:0, S. K. Kladno 

15:0, A.F.K. Vršovice 7:0, Union Žižkov 4:0, Viktorku 6:0 a na semifinále měli proti sobě 

Spartu. Ten týden jim starý Klapzuba dovolil jen lehká cvičení, hojně je masíroval a v neděli 

před zápasem mužstvo přestavěl. Za dvě hodiny nato poslal své ženě telegram: „Sparta 

poražena 0:6, Káďa si ani nebrnk!“ Tu neděli porazila Slavie Union 3:2 a za týden nastu-

povala Klapzubova jedenáctka proti ní. Na Letnou byl takový nával, že vojsko musilo 

vytáhnout a uzavřít ulice, všechny zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klapzubovu 

jedenáctku. Přijela na Letnou v autobuse. Starý Klapzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. 

Odvedl své kluky do šatny, počkal u nich, až se převlékli, a pak povídal: 

„Tak co, kluci, nandáme jim to?“ 

„Nandáme!“ řekli kluci a šli na hřiště. A tátu uvedli dva výboři do lóže, kde seděl 

pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí. V lóžích je 

zakázáno kouřit, ale když starý Klapzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na policajty, že 

jako tenhle pán si tady může zakouřit. Zatím se na hřišti strhla velká rvačka mezi fotografy, 

protože každý chtěl mít snímek Klapzubovy jedenáctky a na hřiště se jich přihrnulo s aparáty 

asi šedesát. Konečně se mužstva postavila a soudce pískl. Klapzubovi kluci hráli svou 

nejkrásnější hru. Slavie byla taky ve formě, ale v půlce prohrávala 0:3 a v druhé to dostala 

ještě dvakrát. Celou Klapzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu. Před 

hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klapzubu, aby promluvil s 

balkonu k lidu, jinak že se mu ani nerozejdou. Starý Klapzuba tedy vyšel na balkon, vyndal z 

huby fajfku, pošoupl beranici a když hlučící a ječící tisíce dole se uklidnily a utišily, řekl: „No 

jo! Tak to je tak! Já jsem jim řek’: setsakra kluci, nandejte jim to! A oni jim to nandali. Inu 

není nad to, když kluci poslouchají svých rodičů!“ A to byla řeč, kterou starý Klapzuba 

promluvil k dvaceti tisícům lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým score 

122:0. 

Ještě nebylo mistrovství dohráno a již byly cizí noviny plny zpráv o Klapzubových hoších. 

Zpravodajové velkých sportovních listů evropských rozjížděli se do Prahy, aby spatřili onen 

„zázrak zeleného trávníku“, a k chudé chalupě v Dolních Bukvičkách se trousili všelijací ne-

známí páni v raglánech a čepicích, kteří starému Klapzubovi nabízeli zápasy v cizině. Starý 

Klapzuba je vyslechl, vytáhl ze stolu starý Pečírkův kalendář, poznamenal si, co mu každý z 

těch pánů slíbil, a pak často proseděl hodinku nad těmito zápisy. Kluci věděli, že táta pro ně 

něco chystá, ale neptali se ho zbytečně, dokud neměli mistrovství v kapse. Když vyhráli svůj 

slavný zápas se Slavií, skoupili všechny noviny, kde byly o nich sáhodlouhé články a jejich 

fotografie, a přivezli je mamince. Rozplakala se, chudák, jak jsou ti její kluci slavní a vážení a 

děkovala Pánu Bohu, že už to mají za sebou a že už se nemusí dřít. 

„Copak to žblabolíš, Marie?“ řekl jí na to starý Klapzuba. 

„Nu,dokud byli učedníci a tovaryši,“ povídala Klapzubka, „bylo mi jich vždycky líto, jak 

se musí prohánět. Teď jsou konečně mistři a mohou si odpočinout. Jako tamhle mistr 

Kopejtko. Pořád musil rachotit a co se udělal pro sebe, je z něho pán a práci za něho dělají 

tovaryši.“ 

„Ježíšmarjá, Marie,“ vrtěl povážlivě hlavou Klapzuba, „vy ženské nebudete sportu jakživy 

rozumět! Ty si teda myslíš, že si teď najmeme jedenáct lidí, aby za nás hráli a my že se na ně 

budeme jen koukat?“ 

„Toť se ví, že by to bylo nejrozumnější!“ 

„No, to jsem jakživ neviděl, co si může taková setsakraženská vymyslit! Teď teprve nám 

nastane největší starost! Kluci, pojďte sem!“ 

A Klapzuba vytáhl svůj kalendář, vyklepal fajfku, nasadil si na nos brejle a kouknuv přes 

ně, jsou-li už všichni, povídal: „Když jsme tak všichni pohromadě, tož se koukněte Jurovi na 



nos!“ 

Všichni se otočili na Juru a ten se hrozně začervenal. Ale na jeho nose nebylo nic vidět. 

„Jen se na něj dobře podívejte,“ domlouval táta, „jak on teď nosí nos vzhůru, že dal Slavii 

tři branky! A vy všichni to děláte po něm. Jako by výhrou v Cechách už bylo všecko 

vyřízeno! Máte mistrovství první třídy, dobrá. Jste nejlepší mužstvo v zemi. Taky dobře. A 

tím se chcete spokojit? To myslíte, že už vám stačí nadosmrti ? Já myslím, že je to velký 

chybus. Člověk musí pořád chtít něco víc a někam výš. Po celý život. Kdo je mistrem doma, 

musí chtít být i mistrem ve světě. A nesmí přestat, dokud vůbec ještě něco zbývá, čeho 

nedosáhl. A vám zbývá skoro všecko. Tak tedy zase ten nos spusťte a nevytahujte se, on se 

vždycky ještě může někdo vyskytnout, kdo vám nařeže sedm k nule. Já jsem v té věci mluvil s 

mnoha velikými pány a rozhodl jsem se, že se kouknem po Evropě. Tadyhle mám napsáno, 

jak pojedem. Do Berlína, Hamburku, Kodaně, Kristiánie, Stokholmu, Varšavy, Pešti, Vídně, 

Curychu, Milána, Marseille, Barcelony, Lyonu, Paříže, Bruselu, Amsterodamu a Londýna. 

Jestli tohle všechno vyhrajete, můžete pak zvednout nos až k čepici. Ale do té doby si dejte 

zajít chuť a radši si jděte balit věci. Pozejtří odjedem do Německa!“ Kluci ho poslouchali jako 

pěny, ale když domluvil, vrhli se se strašlivým řevem na sebe a děsně se zmlátili radostí, že 

pojedou do světa. Pak přinesli mapu a ukazovali si, co všechno uvidí. Pak zase objímali 

mámu a tátu a Jura si vlezl do psí boudy, kde vrčícímu Vořechovi vyložil, kam všude 

pojedou. Večer musil jim starý Klapzuba pohrozit holí, aby je dostal do postelí. Ale když už 

sfoukl petrolku a sám šel spat, zvedl se Jura, naklonil se k Frantíkovi, vykřikl: „Dánsko!“ a 

dal mu herdu do žebra. A Frantík vykřikl: „Švýcarsko!“ a začal Juru škrtit. A ostatní křičeli: 

„Člověče, Norsko!“ — „Ty chytrej, Berlín!“ — „Ježíšmarjá, Paříž!“ — „A co Španěly?“ — 

„Anglie!“ a mazali se potmě polštáři. Byla z toho znovu veliká pranice a chumelenice, až se 

všichni udýchali. Pak se posadili na postele a radili se, jak kde na koho budou hrát. A tak byli 

plni ohně a hovoru, až bylo ráno. I celý druhý den byla Klapzubova chalupa jako vzhůru 

nohama. Hoši rejdili sem a tam, snášeli věci, bez kterých se nemohou na cestě obejít, za chvíli 

je zas odnášeli jako nepotřebné a přitáhli nové krámy, všude bylo plno 

křiku a hluku, který neustal až večer, až když byla 

jejich zavazadla zcela připravena a oni sami zasedli 

k poslední večeři v Dolních Bukvičkách. 
 



 

1 Z jakého města pocházeli Klapzubáci? 

 

 

2 Proti komu hráli Klapzubáci svůj první zápas a jak přesně dopadl? 

 

 

3 Vyber slovo, které má stejný význam jako slovo remcat (sedmý řádek).  
 

a  Smát se 

b Nadávat 

c Utíkat 

d Stěžovat si 

 

4 Proč si paní Klapzubová myslela, že kluci už nebudou muset hrát? 

 

 

5 Co měl Jura s nosem? 

 

 

 

 

6 Vypiš hlavní města, která Klapzubáci navštíví. Pokud víš, ve 

kterém státě leží, uveď ho a označ ho na mapě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Nakresli co 

nejpřesněji, jak vypadala tabulka, kterou starý 

Klapzuba přibil na vrata (použij barvy). 

 

Prezentaci bude mít po příchodu do školy připravenou: 

M. Moravec (E. Bass – život, dílo, Cirkus Humberto) 

 

MATEMATIKA        Lineární funkce, přímá a nepřímá  úměra  02    scio test  

 

 



ANGLICKÝ  JAZYK 

  Paštová: 
uč.str 53 "Social studies: TV" , přečti a přelož si  text Television, označ věty ve cv 2a, 

vypiš do slovníčku slovíčka Culture str 77 v prac. sešitu 

 

  Mrázová:    PS 45/5 - napište uvedené věty v pasivu (budoucí, přítomný, 

předpřítomný) 
 45/6 - aktivní věty převeď do pasiva 

 

NĚMECKÝ  JAZYK . 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 

https://www.youtube.com/watch?v=8VmyItDXTjU&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC

&index=7 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam a perfekt – po sloveso verstehen) 

3. PŘELOŽIT VĚTY (vytisknout nebo přepsat do školního sešitu) 

-posílám i odkaz na dobrý slovník v případě potřeby 

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky 

1. Co jsi dělal o víkendu? 

2. Hrál jsem si na počítači. 

3. Ona běhala rychle v parku. 

4. Uvařili dnes dobrý oběd. 

5. Máš dobrý nápad? 

6. Ne, nemám žádný nápad. 

7. Oni si včera koupili nové sportovní boty. 

8. A co říkají tvoji rodiče? 

9. Máš už nějaké plány do budoucnosti? 

10. Chci se stát kuchařem. 
 

RUSKÝ  JAZYK 

1. Opakování a procvičování slovní zásoby – kosmonautika 

(PS – str. 53/54) 

2. Slovesa s odlišnou vazbou 

(viz str. 76/77 – učebnice): 

- intěresovaťsja čem …  (muzikoj, modoj) – zajímat se o... (o hudbu, o módu) 

- obradovaťsja čemu (podarku)  - mít radost z čeho (z dárku) 

- zanimaťsja čem (sportom) – zabývat se čím, dělat něco (dělat sport) 

 

3. PS – str. 48/7 

https://www.youtube.com/watch?v=8VmyItDXTjU&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=8VmyItDXTjU&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=7
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky


FRANCOUZSKÝ  JAZYK  

1) U s. 86 do sešitu písemně / cv. 1 a-Napiš co je/ není potřeba podle obrázků,  

b- logicky doplň věty (vyjádři povinnost či zákaz). 

c- Doplň se slovesy v rozkazu 

d- Poraď těmto lidem, tak abys chránil životní  prostředí 

2) zopakuj si slovíčka unité 6- Découvre l´histoire- výslovnost trénuj se slovníkem na 

seznamu https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky_cesky/carr%C3%A9 

3) pusť si video pro zopakování 

slovíček https://www.youtube.com/watch?v=ZfdrqYsZLmc 
 

4) vyfoť úkoly ze s. 84 a 85 v učebnici ve svém sešitě a pošli mi ke kontrole na 

sulova.perina@seznam.cz do  1.4  

 

PŘÍRODOPIS  

1) JAK ZAČAL ŽIVOT – uč. str 66 

- nastudovat 3 etapy vzniku života, zápis do sešitu 

2) ÉRY VÝVOJE ZEMĚ 

PREKAMBRIUM – uč. str. 67 

- prostudovat text, výpisky do sešitu 

Omlouvám se, chyba v zadání  v minulé hodině (26.3.)  Nezkreslená věda : O vývoji člověka 

     /„O VÝVVOJI ČLOVĚKA“ – na základě videa porovnejte písemně do sešitu 

předevoluční, evoluční teorie: (Carl Linné, Jean-Baptiste Lamarck, Charles Robert 

Darwin, Richard Dawkins)./ 

https://www.youtube.com/watch?v=Kueo99LlWDg 
 
CHEMIE 

1. ZKONTROLUJTE SI: Třídění derivátů uhlovodíků  

halogenderiváty: CHBr3  

alkoholy: CH3CH2CH2OH  

aldehydy: CH3CH2CHO  

ketony: CH3CH2COCH3  

karboxylové kyseliny: CH3CH2COOH 

   Spojte, co k sobě náleží: 

Areny   benzenové jádro  naftalen   

Halogenderiváty nahrazení halogenem  freony 

https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky_cesky/carré
https://www.youtube.com/watch?v=ZfdrqYsZLmc
https://www.youtube.com/watch?v=Kueo99LlWDg


Alkany   pouze jednoduché vazby hexan 

Alkeny   jedna dvojná vazba  ethylen 

Alkyny   jedna trojná vazba  acetylen 

Cykloalkany  uzavřený řetězec  cyklohexan 

Alkadieny  dvě dvojné vazby  buta-1,3-dien 

 

2. ESTERY – uč. str. 41 

- prostudovat text + výpisky do sešitu 

- opsat rovnici ESTERIFIKACE + barevně znázornit vznik esteru (viz. učebnice) 

 

 

 


