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ČESKÝ JAZYK       (LITERATURA) 

I. kontrola zadání ze dne 9. 6.   
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JAZYK

 



 

 II. Nové zadání 

1. Zapiš do sešitu 

Eva Kantůrková (1930) je autorkou řady románů Smuteční slavnost, Zahrada dětství 

jménem Eden, Pán věže, Přítelkyně z domu smutku (podle románu byl natočen čtyřdílný 

televizní seriál) aj., sbírky povídek Člověk v závěsu a memoárů Záznamy paměti. O 

zkušenostech z doby, kdy nesměla publikovat a dokonce byla vězněna, píše v knize rozhovorů 

s ženami podobného osudu s názvem Sešly jsme se v této knize. 



Zdena Salivarová (1933) vlastním jménem Zdena Škvorecká je prozaička a překladatelka. 

Jako žena spisovatele Josefa Škvoreckého s ním v roce 1969 emigrovala do USA a později do 

Kanady. Společně založili nakladatelství Sixty-Eight Publishers, ve kterém v letech 1971-

1990 vydali více než 200 titulů od českých autorů, kteří nemohli v Československu 

publikovat. Sali- 

varová ve svých prózách píše především o ideologických střetech s bývalým režimem 

(Honzlová, Nebe, peklo, ráj) a o českém exilu (Hnůj země). 

Václav Havel (1936-2011) byl dramatik, esejista a politik. Patřil k nejvýznamnějším českým 

disidentům 70. a 8. let, několik let byl mluvčím Charty 77 a strávil mnoho let ve vězení.  

Po politickém převratu v roce 1989 byl zvolen prezidentem České a Slovenské Federativní 

Republiky, později prezidentem České republiky. Je autorem absurdního dramatu Zahradní 

slavnost a dalších několika her nebo jednoaktovek (Žebrácká opera, Audience, Vernisáž, 

Vyrozumění aj.). Velký zájem vzbudilo knižní vydání jeho dopisů z vězení manželce (Dopisy 

Olze). 

Rudolf Křesťan (1943) napsal několik set fejetonů pro různé noviny, časopisy a pro rozhlas. 

Postupně byly vydávány v knižních souborech, např. Kos a kosínus, Myš v 11. patře, Pozor, 

hodný pes aj. 

Radek John (1954) – prozaik, televizní publicista, politik (za stranu Věci veřejné byl 

ministrem vnitra ČR), exmanžel herečky Zlaty Adamovské. Napsal mj. román Memento, 

knihu reportáží Jak jsem viděl Ameriku a podílel se na přípravě scénáře k filmu Tankový 

prapor podle stejnojmenného románu J. Škvoreckého. 

Michal Viewegh (1962) patří ke generaci autorů, kteří vstoupili do literatury po roce 1989. Je 

autorem společenských románů Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Účastníci 

zájezdu, Román pro ženy, Báječná léta s Klausem (volné pokračování úspěšných Báječných 

let pod psa), Případ nevěrné Kláry, Vybíjená, Román pro muže aj. a povídek Povídky  

o manželství a sexu (zfilmováno pod názvem Nestyda), Krátké pohádky pro unavené rodiče  

a Bůh v renaultu. 

2. Pracovní list 



 



 

 

 

MATEMATIKA      PS str. 184 A -3, A - 4.  



ANGLICKÝ  JAZYK 

Mrázová:   Učebnice str. 71/3 – najdi v textu článku synonyma k těmto výrazům 

                     71/4 – odpověz podle článku 

                     71/5 – Kdo řekl tyto věty ? 

Doplň „ say“  nebo „ tell“ : 

1. Did she ……. you about it ? 

2. Did he ………you the truth ? 

3. Yes, he always ………me the truth. 

4. He …………us a story about his wife. 

5. We want to ………you what she ……….yesterday  morning. 

Paštová:     Reported speech vypracuj v prac. seš. na str 54. a str. 55. Zapiš si nová 

slovíčka Unit 6B.  

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum  – opakovat celý seznam 

sloves) 

2. UČEBNICE S. 86 CVIČ. 6 (opsat si do školního sešitu slovíčka a přeložit je)  

-posílám odkaz na dobrý slovník v případě potřeby  

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky 
 

RUSKÝ  JAZYK 

7.lekce – Lekce na přání 

Práce s textem – článek  „В прошлой жизни“  (V minulém životě)  

Učebnice str. 113 - přečtěte si krátké texty pod obrázky. Chlapci na dvorku 

přemýšleli, jakým zvířetem mohli být v minulém životě. Odpovězte na otázku: 

Jakým zvířetem byl Dima, Vóva a Igor? 

Přečtěte si krátké básničky na str. 115 v učebnici 

Výuková videa- www.youtube.com/ru 

          - Learn Russian in 1 Hour 

          - 100 Phrases Every Russian Beginner Must-know 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Dans vos livres sur la page n. 16-17 lisez l´article La francophonie: historique + Diffusion 

du français- les médias, faites les excercises 1,2,3 

 

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky
http://www.youtube.com/ru


PŘÍRODOPIS 

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

- pročíst text v učebnici na str. 94 – 96 

- stručné výpisky do sešitu 

 

CHEMIE 

PROTEINY – OPAKOVÁNÍ 

Od DNA k proteinu 

https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs&list=PLqmy0o96fQtB0jpks7qSSuDwJl1xNVD12&

index=7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs&list=PLqmy0o96fQtB0jpks7qSSuDwJl1xNVD12&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs&list=PLqmy0o96fQtB0jpks7qSSuDwJl1xNVD12&index=7

