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ČESKÝ JAZYK (literatura) 

1. Dopsat zápis (K. a J. Čapkovi) 

Karel Čapek (1890 – 1938) je významný meziválečný prozaik, dramatik a novinář, který si již 

za svého života získal proslulost v mnoha zemích světa a stále je jedním z našich 

nejpřekládanějších autorů. Měl názorově i lidsky velmi blízko k T. G. Masarykovi (Hovory s T. 

G. M.). Po většinu života pracoval jako novinář (Lidové noviny) a napsal mnoho novinových 

sloupků a fejetonů. Úzce spolupracoval s divadlem jako autor (Ze života hmyzu – spolu 

s bratrem Josefem, R. U. R., Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka aj.) i jako dramaturg. 

Přeložil poezii moderních francouzských básníků (Francouzská poezie nové doby). K. Čapek 

psal povídky (např. Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy aj.), novely (Hordubal, 

Povětroň, Obyčejný život) a romány (Krakatit, Válka s mloky, První parta aj.). Tvořil rovněž 

pro děti (např. Devatero pohádek), psal cestopisy (Italské listy, Výlet do Španěl aj.) nebo 

vtipná vyprávění o nejrůznějších oborech lidské činnosti Zahradníkův rok, Jak se co dělá aj.). 

Některé své práce doprovodil vlastními kresbami a fotografiemi (např. Dášeňka). Patřil 

k nejdůslednějším odpůrcům fašismu. 

Josef Čapek (1887 – 1945) je starší bratr spisovatele K. Čapka. Zahynul v koncentračním 

táboře těsně před koncem 2. světové války. Byl všestrannou uměleckou osobností 

meziválečného období – malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel a autor děl pro děti (Povídání o 

pejskovi a kočičce, pohádka O tlustém pradědečkovi a loupežnících – v knize Devatero 

pohádek a ještě jedna od J. Čapka jako přívažek). 

Společně s Karlem napsal dramata Ze života hmyzu  

2. Přečíst ukázky v čítance str. 160 - 164 

3. drama Bílá nemoc  - najít film na internetu, zhlédnout (budete potřebovat na SŠ a k 

maturitě). 

Poznámka: prezentaci bude mít připravenou A. Ondrák (K. Poláček). 

 

 



MATEMATIKA  

POJEM FUNKCE – str. 117 

- Pod druhým modrým rámečkem vzorový příklad nastudovat a zapsat do sešitu. 

- str. 118/5, 6, 7  

 

RUSKÝ JAZYK 

- Přepisovat slovíčka - PS 44/45 do sešitu. 

- Opakování – názvy vlastností.  

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná) 

- Práce s učebnicí: 

1) Str. 67 – text s úkoly. 

2) Str. 68/b – psaní. 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová) 

- Učebnice str. 32/ cvičení a + b – přečíst článek a odpovědět na otázku: Was stimmt? 

  -          Volný překlad článku zapsat do sešitu. 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

- PS s. 53, 54 

(nová slovíčka vyhledat ve slovníku) 

 

CHEMIE 

HALOGENDERIVÁTY – uč. str. 38 

- Prostudovat text (včetně drobného textu označeného žlutým proužkem). 

- Zápis do sešitu (včetně drobného textu označeného žlutým proužkem). 

- Přepsat „Reakci methanu s chlorem“ a barevně zvýraznit nahrazení atomu vodíku atomem 

chloru. 

- Opakování – uč. str. 42/cv. 1 – písemně do sešitu. 

 


