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ČESKÝ  JAZYK 

ČESKÝ JAZYK (LITERATURA) – STŘEDA 15. 4. 2020 

1. Zápis do sešitu 

                           Ruchovci a lumírovci (70. a 80. léta 19. století – 4. část) 

 

Jaroslav Vrchlický (1853 – 1912), vl. jménem Emil Frída – básník, dramatik, překladatel, 

vůdčí osobnost lumírovců 

- v dětství pobýval u svého strýce faráře v Ovčárech u Kolína 

- maturoval na gymnáziu v Klatovech, pak začal studovat teologickou fakultu, ale brzy 

přestoupil na filozofickou fakultu 

- rok pobýval v Itálii – šlechtický vychovatel 

- po návratu pracoval jako tajemník České akademie věd a umění 

- r. 1893 byl jmenován profesorem srovnávacích literatur na univerzitě 

- byl i poslancem panské sněmovny ve Vídni 

- jeho manželkou byla Ludmila Podlipská, dcera spisovatelky Sofie Podlipské 

- manželství se rozpadlo a po mozkové mrtvici dožíval Vrchlický poslední léta 

v odloučenosti v Domažlicích 

Dílo: lyrika – sbírky Co život dal, Dni a noci, Okna v bouři (báseň Za trochu lásky šel bych 

světa kraj – vyjádření smutku, protikladnost zpovědi: odmítá lásku, ale touží po 

ní),Dojmy a rozmary – tyto sbírky obsahují básně šťastné, radostné (spokojené 

manželství , Vrchlický se tu vyznával z lásky se silně erotickým podtextem  

kritizován) 

 epika – Zlomky epopeje (básnické dějiny lidstva; nechtěl ani tak popisovat historické 

události, spíš vyjádřit přesvědčení, že lidstvo spěje k stále větší dokonalosti) 

Epopej – nejčastější význam je velká výpravná (epická) báseň (epos), avšak tímto slovem se 

obecně označují i některá rozsáhlá románová díla (např. Vojna a mír od L. N. Tolstého 

aj.) 

 drama – Soud lásky, veselohra Noc na Karlštejně (zápletky vyplývají ze zákazu 

přístupu žen na hrad  stejnojmenný filmový muzikál), melodramatická tragédie 

Hippodamie (s hudbou Zd. Fibicha) – trilogie Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův, 

Smrt Hippodamie 

 překlady světové poezie i dramatu, např. Tři mušketýři od A. Dumase, Dantova Božská 

komedie, Goethův Faust, Havran od E. A. Poea atd. 

 

2. Čítanka (Prodos) str. 105 – 107 přečíst 

Prezentaci po návratu do školy bude mít připravenou: 



K. Mayerová: Jaroslav Vrchlický (život, dílo, Noc na Karlštejně) 

 

MATEMATIKA   

PS  strana 127  A – 34 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. YouTube: Super easy German 42 - Welche Geschäfte sieht man in diesem Video? Schreibt 

alle auf und schickt mir die Liste. 

2. Im Arbeitsheft: S. 24/29 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Začínáme novou lekci – takže v první řadě slovíčka! Jsou na str. 59 v učebnici a vy si je opište a naučte 

se je….. a potom se seznamte s Moskvou a podívejte se na toto video na Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=cyb7qwHrQZw     

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

1) Zkontroluj si výsledky z minulých hodin: 
učebnice s. 36: 
ex. 1: 1 faux (Ils jouent à un jeu). , 2 vraie, 3 faux- Elle n´est pas contente, elle a 
perdu 
ex. 2: 1 de nombreux documentaires. 2 Marie Curie. 3 joueuse. 
p. 37:  
ex. 3:  1 = Je ne sais pas ( Vůbec netuším) . 2= J´ai fini. (Hotovo), 3= C´est à nous 
de jouer. (Jsme na řadě) 
4= Připraveni?, 5 = (vyjádření údivu a obdivu,jak se někomu něco podařilo), 6 = Toť 
vše.  
ex. 4c: Il a fait ses devoirs. 2 Il a rangé ses affaires/son cartable/sa chambre. 3 Il a 
regardé la télé. 4 Il a dormi. 
4d:  Vlastní otázky, např.: Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as vu tes 
copains? Est-ce que tu aseu du temps libre? Est-ce que tu as pris le bus? Est-ce que 
tu as mangé avec tes parents? Est-ce que tu as dormi un peu?  Est-ce que tu as fini 
tes devoirs? Est-ce que tu as joué au foot, à la console?  
 
 
2) Na následující hodiny budete mít kopie, které jsou zde jako příloha, požádejte 
rodiče, aby Vám je vytiskli, případně, kdo má tu možnost, vytiskněte si doma, kdo 
nemůže tisknout, nevadí, bude psát výsledky do sešitu,  vždy zaznamenáte stranu a 
k tomu cvičení.  

https://www.youtube.com/watch?v=cyb7qwHrQZw


Začni kopií Unité : Révisions, str. 142- udělej cv. 1, 2, 3 (pokud píšeš do sešitu, u cv. 
1 napiš pouze slova která jsi našel v křížovce a z nich utvoř věty, u cv. 2 a 3 piš 
slovní  spojení, např. mal  au ventre, les tartines... a pod) 

 

ZEMĚPIS 

*Zopakujte si Pozemní dopravu, využijte i vlastní zkušenosti. 

Přemýšlejte nad výhodami a nevýhodami železniční a silniční dopravy Nezepomeňte na další 

kolejovou dopravu – tramvaje, metro.  Na mapě si vyhledejte velké dopravní uzly – křižovatky 

(železniční a silniční). Máte je v textu a na mapkách v kapitole. 

*Další učivo vám vyjde až do středy 15.dubna (8.B) a do pátku 17. dubna (8.AC). 

O Velikonocích si od zeměpisu odpočiňte a naberte sílu a chuť k samostudiu.  

***A teď už nové učivo. 

Učebnice str.65 

Vodní doprava, Letecká doprava, Ostatní druhy dopravy, Spoje (vše se vešlo na jednu stranu 

učebnice) 

*Pročtětě si text, porovnejte s vlastními zkušenostmi, vypište si přehledný výpisek.  

*Aktualizujte (např. Letiště Praha, ropovody a plynovody). 

*Odpovězte si na otázky ke kapitole (str.66) 

 

Služby 

učebnice str. 66 

*Odpovězte si na modré motivační otázky. 

*Zkuste vyjmenovat některé výrobní a nevýrobní služby. 

*Přečtěte si text, udělejte si výpisek. 

*Zkuste vysvětlit stupňovitost služeb (např. ve školství, zdravotnictví, obchodu...) 

 

Děkuji vám, že se samostatně připravujete. Držím vám palce, abyste neměli s novým učivem 

problémy. Učivo si zopakujeme po návratu do školy. 

 

 


