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ČESKÝ JAZYK 

Literatura 

1. Čítanka (Prodos) str. 87 – přečíst ruchovce a lumírovce 

2. Zápis do sešitu 

Ruchovci a lumírovci (70. a 80. léta 19. století – 1. část) 
 
– formování dvou literárních skupin nové generace, návaznost na májovce 

a) ruchovci – tzv. škola národní (Svatopluk Čech, dočasně J. V. Sládek)¨ 
  - r. 1868 almanach Ruch (vyšel na počest položení základního kamene 

k  Národnímu divadlu) 
  - v popředí ideje národního obrození důraz na domácí tradice, 

slovanství, zájem o venkov 
Almanach (česky ročenka) je sborník prací (literárních, naučných apod.), který obsahuje 
příspěvky autorů hlásících se v určitém období ke stejným myšlenkám nebo uměleckým, 
filozofickým či jiným programům. 

b) lumírovci – tzv. škola kosmopolitní (světoobčanská) – 
Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer 

  - časopis Lumír, od r. 1877 redigovaný (redigovat = provádět redakci, 
vykonávat funkci redaktora) J. V. Sládkem 

  - úsilí povznést českou literaturu na světovou úroveň, vliv cizích 
myšlenkových proudů, původní tvorba i překlady 

 

ZEMĚPIS 

1. Zapište si zadání a odpovězte na níže uvedené otázky: 

a) Proč nelze omývat osobní automobil mimo myčku? 

b) Co víte o průmyslových haváriích, v jejichž důsledku dochází ke znečistění vodních 

toků? 

2. Doprava ČR- str. 63- 65 

a) Nastudujte si text 

b) Vypište si vše podstatné o pozemní a letecké dopravě. 

 

 

 



PŘÍRODOPIS 

1) Prohlédni si obr. 65 na str. 50 – Vývoj mozku u jednotlivých skupin obratlovců 

a do sešitu napiš, v čem se hlavně liší mozky obratlovců – která část mozku se nejvíc 

během vývoje mění (úkol vlevo nahoře na okraji). Pro posouzení použij obr. 66 a text 

na str. 50, 51. 

2) Nauč se vyjmenovat 6 částí mozku a pokus se zapamatovat jejich hlavní funkce 

(použij tabulku z úkolu na str. 51 – minulá příprava). 

3) Vylušti křížovku (hledej v textu na str. 49-51) 

     T                       
1                                
2                                           
3                                   
4                                             
5                                 
6                                         
7                                     
8                                         
9                                   

10                                   

                            
1 Navazuje na prodlouženou míchu a propojuje ji s ostatními částmi mozku.    
2 Posílají informace ke zpracování do mozečku.             
3 Slouží k udržování rovnováhy a řízení přesnosti pohybů.         
4 Jsou v ní uložena životně důležitá centra, která řídí činnost tělních soustav.   
5 Nervová trubice procházející páteřními otvory obratlů          
6 Vycházejí z něj nervy pro pohybovou souhru celého těla.         
7 Jeho část je nejvyšším centrem pro řízení a sjednocení činnosti vnitřních orgánů.  
8 U člověka (savců) největší část mozku               
9 Mozková kůra je tvořena těly ………….. .               

10 Důležitá centra v prodloužené míše řídí činnost tělních ………….. .       
 

4) Pokud vyluštíš tajenku, vysvětli s pomocí učebnice (internetu), co vyluštěný pojem 

znamená. Vyluštěné termíny a tajenku s vysvětlením pošli na adresu: 

melichova.perina@seznam.cz 

 

 

 


