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ČESKÝ JAZYK 
 Pamatujete? Humor a satiru jsme probrali minulou hodinu, znovu si oživit a přečíst: 
 Humor a satira v české literatuře 
 Co to je vlastně satira, setkali jste se s tímto pojmem někdy? 
 Satira - vyjadřuje živý, kritický a útočný vztah k současnému životu (pozn. stačí se podívat na fb, ten 
je plný satiry) 
                           - je krátký literární útvar, který zesměšňuje vládu, hospodářskou situaci, sociální poměry 
  Představitelé satir jsou např.: 
Jaroslav Hašek – jeho nej satirické  dílo (nedokončený čtyřdílný román) Osudy dobrého vojáka Švejka za 
světové války 
 
Karel Poláček 
 
Viz odkaz – přečtěte si ukázku z Osudy dobrého vojáka Švejka.... od str 11 - 15 
https://obalky.kosmas.cz/ArticleFiles/172563/auto_preview.pdf/FILE/Osudy-dobreho-vojaka-
svejka_Ukazka.pdf 
– napište stručně do sešitu, o čem tato ukázka pojednává, hl. Postavy.... 
 
Do sešitu literatury napsat: 
Troufli byste si zahrát si na Haška nebo Poláčka – po přečtení látky z minulé hodiny, si zkusit napsat VLASTNÍ  
SATIRU na dnešní aktuální téma – jste zavřeni doma, co vy prožíváte, jak se cítíte, co vás štve, co vám 
chybí,jsou ta omezení v ČR správná, co byste vy udělali. Jinak, nebo stejně..? Zkuste se držet satiry a napsat 
alespoň 25 vět. A kdo bude chtít – může mi poslat na můj email bajusova.perina@seznam.cz – chtěla bych 
znát vaše pocity. 

 

 

 MATEMATIKA   

Přímá a nepřímá úměrnost (rozhodni, o jakou úměrnost se jedná a vypočti pomocí 

trojčlenky) 

1. Za 45 minut se vyfrézuje 36 zubů. Kolik minut trvá vyfrézování 50 zubů? 
2. Mirkova teta nasušila vloni z 30 kg padaných jablek 4,8 kg křížal. Letos chce nasušit 

křížaly z 50 kg jablek. Kolik kg přibližně získá?  
3. Při spotřebě 0,4 t uhlí denně vydrží zásoba na 36 dní. Na kolik dní bude stačit zásoba, 

spotřebuje-li se o 16 kg uhlí denně méně?  
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ANGLICKÝ JAZYK 

 

 Kontrola a oprava z 10/3 

 

Find mistakes: 

1.David take the bus to work.                     David takes the bus to work. 

2.Go you to the office every day?               Do you go to the office every day? 

3.My car don't work when it is cold.           My car doesn't work.......... 

4.What time the film starts?                        What time does the film start? 

5.How many eggs you want for breakfast?  How many eggs do you want for breakfast? 

6.Does the 9:30 train stop at every station?  Correct 

7.What does do your father?                         What does your father do? 

8.I not write many letters. I usually use email.  I don't write...... 

9.What Sue usually have for lunch?               What does Sue usually have for lunch? 

10.How much do these apples cost ?             Correct 

11.Charlie play tennis, but he doesn't enjoy it. Charlie plays tennis, but he........ 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

- zapište si novou slovní zásobu do slovníčku str. 41 (od slovíčka super po slovíčko schwarz) 

- opakujte na internetu: https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018100301-test-modalni-slovesa 

 

PŘÍRODOPIS – nepohlavní rozmnožování rostlin – uč. str. 80 – 81 + zapsat do sešitu 
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FYZIKA Opakování – do sešitu 

Učebnice strana 113/U1 napiš odpovědi 

                           113/U3a) narýsuj a doplň tabulku 

 

 

 


