
Materiály k samostudiu 

Úterý 21. 4. 2020 

Třída 8. D 

Milí žáci, 

nezapomínejte dle pokynů posílat vypracované práce svým vyučujícím. Samozřejmě neposílají žáci, 

kteří po týdnu dostávají od vyučujících řešení úloh, které vypracovávali a mohou si je zkontrolovat. 

Posílejte mailem na adresu učitelů: jméno.perina@seznam.cz 

 

ČESKÝ JAZYK 

(Literatura)  

1. Zapsat do sešitu 

Česká realistická próza (80. a 90. léta 19. století) 
 

Realismus – umělecký směr 19. století usilující o pravdivé poznání a zobrazení 
skutečnosti., ne tedy odpoutávání od skutečnosti a úniky do jiných světů, ne fantazijní 
výmysly, ale pravdivé zobrazení života takového, jaký doopravdy je.  

Ve světové literatuře se realistická tvorba začala prosazovat od 30. let 19. století. Jejím 
charakteristickým rysem byl věcný a kritický vztah ke skutečnosti, proto se také literární směr, 
k němuž se tato tvorba hlásí, nazývá kritický realismus. 

Kolébkou kritického realismu je Francie; významně se však rozvinul také v ruské  
a anglické literatuře, později i v literaturách jiných národů a také u nás. 
Představitelé kritického realismu ve světové literatuře:  
Francie - Stendhal [stendal, též standal], Honoré de Balzac [onoré d balzak], Gustave Flaubert 

[gistáv flóbért], 
Anglie – Charles Dickens [čárlz dykinz], John Galsworthy [džon gólzvérdzi], 
Rusko – Ivan Sergejevič Turgeněv, Lev Nikolajevič Tolstoj, Anton Pavlovič Čechov, Nikolaj 
Vasiljevič Gogol, Fjodor Michajlovič Dostojevskij 
 V české literatuře patří k nejvýznamnějším realistickým spisovatelům 2. poloviny 19. 
století např. Alois Jirásek, Karel Václav Rais, Teréza Nováková a další. 
 Realisté psali především prózu (román) a drama, náměty čerpali jednak z historie, 
jednak ze současného městského a vesnického života. 
 
2. Čítanka (Prodos) str. 108 – přečíst 
3. Zapiš do sešitu 
Honoré de Balzac (Francie, 1789-1850) – rozsáhlý cyklus románů se souhrnným názvem Lidská 
komedie – v téměř 100 románech ukazuje různé charakterové typy lidí (např. Otec Goriot, 
Evženie Grandetová, Lesk a bída kurtizán, aj.). 
 
4. Opakování-PL (vytisknout, doplnit, nalepit do sešitu. Kdo nemá tuto možnost, odpoví do 
sešitu písemně. 
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ZEMĚPIS 

NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM ČR, VYHLEDÁVEJTE SI INFORMACE ZMÍNĚNÉ 

V TEXTU (zeměpisná místa, oblasti, řeky atd.) utvrzujte si vizuální paměť (pomáhejte si 

s internetem). 

Společně začínáme pracovat na jednotlivých krajích ČR.  

Učebnice str. 71-73. 

Do sešitu: 

1. Praha 

Povrch a přírodní poměry – leží uprostřed České kotliny, největší část se rozkládá na Pražské 

plošině. Na severovýchodě zasahuje do Středolabské tabule, na jihu vybíhá do Brdské 

vrchoviny. Převážná část leží v teplé podnebné oblasti, jihovýchod v mírné teplé oblasti.  



V blízkosti se nachází Česká tabule (zásobování potravinami, energetické zdroje, naleziště 

drahých kovů). Městem protéká řeka Vltava.  

Historie – v polovině 9. století byl založen Pražský hrad, v 10. století Vyšehrad, v roce 1348 

založeno Nové Město pražské a Karlova univerzita. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 ztratila 

Praha svůj mezinárodní význam, v době národního obrození došlo k přírůstku českých 

obyvatel, s rozvojem průmyslu nastal hospodářský rozkvět, pozměnilo se i okolí města, a to 

zemědělstvím příměstského typu. 

V roce 1845 zavedena železnice, vybudována nádraží, na Vltavě vznikl říční přístav. Ve 20. 

letech minulého století se otevřelo letiště v Ruzyni, v roce 1974 bylo uvedeno do provozu 

metro (dnes trasy A, B, C a D se plánuje). Zavedla se také tramvajová, autobusová  

a trolejbusová doprava (ta byla zrušena v 70. letech minulého století). 

1922- vznik Velké Prahy (zahrnuta všechna předměstí např. Nusle, Košíře, Královské 

Vinohrady). Od roku 1949 změna v členění, od roku 1960 se k Praze postupně připojovaly 

další obce. 

Současnost – 22 správních obvodů (např. Praha 6), 57 samosprávních městských částí (např. 

Praha 17 – Řepy). 

V Praze je soustředěno mnoho vzdělávacích a kulturních institucí, sídlí zde Vláda ČR, vedení 

politických stran, poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, kancelář prezidenta republiky, 

státní, vědecké a mezinárodní organizace. 

Historické centrum Prahy je od roku 1992 zapsáno do seznamu světového kulturního 

dědictví UNESCO (k tomu řadíme také Průhonický park v blízkosti Prahy).  

Viz odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=C3UHPI7Xk90 

 

PŘÍRODOPIS 

Pokračování smyslových ústrojí 

1) Přečti si text včetně okrajů str. 60, 61 – Chuť, Čich, prohlédni si všechny obrázky. 

2) Nadepiš Chuť a obr. 76 na str. 60 nakresli a popiš. 

3) Nadepiš Čich a nakresli a popiš obr. „Čichové ústrojí“ na okraji str. 61. Zjisti a zapiš, 

kdo je degustátor – úkol na okraji str. 61 nahoře. Písemně do sešitu odpověz 

na otázky 1 a 2 v úkolech (hnědě podbarveno) na str. 61. Úkol 1. – uveď aspoň tři 

látky, úkol 2. – uveď název i vzorec nebezpečného plynu (hledej v učebnici chemie str. 

48) 

4) Udělej velmi stručné heslovité výpisky ze „Shrnutí“ na str. 61. 

5) Písemně vypracuj úkol na okraji str. 61 dole – centra smyslů v mozkové kůře – vypiš 

názvy částí mozkové kůry, kde jsou centra uložena. 

https://www.youtube.com/watch?v=C3UHPI7Xk90

