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ČESKÝ  JAZYK 

ČESKÝ JAZYK (LITERATURA) – STŘEDA 20. 5. 2020 

I. kontrola zadání ze dne 13. 5. 



 

II. Nové zadání 

Realismus v české literatuře 

1. Napiš zápis do sešitu 

 



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

 

Alois Jirásek (1851 Hronov – 1930 Praha) – autor historických próz, dramatik, jeden 

z nejvýznamnějších představitelů české realistické historické prózy na konci 19. století 

- po absolvování gymnázia (Broumov, Hradec Králové) jeho zájem kolísal mezi 

malířstvím a literaturou, až se rozhodl pro občanské povolání učitele dějepisu  

vystudoval dějepis na univerzitě, od r. 1874 vyučoval v Litomyšli, po 14 letech přešel 

na gymnázium do Prahy, již uznávaný autor 

- jako první podepsal r. 1917 manifest českých spisovatelů za národní samostatnost, 

v samostatné republice byl zvolen senátorem za národně demokratickou stranu, 

politického života se však aktivně neúčastnil, žil převážně ve své vile v Hronově  

- zemřel v Praze v březnu 1930 a jeho popel byl uložen na hronovském hřbitově; jeho 

slavného pohřbu v Praze i v Hronově se zúčastnil celý národ 

Dílo: a) próza – témata 

- nejstarší období dějin: Staré pověsti české 
- husitství: romány Mezi proudy (obraz narůstání společenských rozporů za Václava 

IV., vydání Kutnohorského dekretu, osudy Jana Žižky), Proti všem (rozmach a vrchol 

husitství po bitvu na Vítkově hoře), Bratrstvo (doznívání husitských válek na 

Slovensku), Husitský král (o vládě Jiřího z Poděbrad po vznik jednoty bratrské), 

Z Čech až na konec světa (podle cestopisu Václava Šaška z Bířkova – mírové 

poselství Jiřího z Poděbrad do západní Evropy) 

- doba pobělohorská: romány Temno (obraz období protireformace, působení jezuitů a 

cizí katolické šlechty v severovýchodních Čechách a v Praze, pálení českých knih), 

Skály (selská vzpora na Čáslavsku), Psohlavci (povstání Chodů kon. 17. stol., Jan 

Sladký Kozina), Skaláci (selská vzpoura r. 1775 na Náchodsku) 

- národní obrození: romány F. L. Věk (obraz počátků NO, národní uvědomování), U 

nás (obrození na české vesnici; Padolí = Hronov), Filozofská historie (život 

litomyšlských studentů, příprava majálesu, události  

- r. 1848) 

b) dramata – témata 

- historická: husitská trilogie Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč 

- pohádková: Lucerna 

- současnosti (venkov): Vojnarka 

 

2. Čítanka (Prodos) str. 109 – 112 

     přečti si ukázky 

 

MATEMATIKA   

Lineární rovnice  PS str. 139 A – 7, A – 8 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. Super Easy German 37  German Prepositions: IN 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZdeUwPFB02Y 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdeUwPFB02Y


 Hört gut zu! Wann benutzt man DATIV und wann AKUSSATIV? Wo?/ Wohin? 

2. Heute: VERBEN 

 stellen, legen, kommen  X stehen, liegen, sind    

 učebnice str.31/ 5   učebnice str. 32/ 9    

 doplň sloveso a člen v Akk  doplň sloveso a člen v Dat 

 - zapište do školního sešitu 

3. Pracovní sešit : str. 29/ 10 - doplňte Wo?/ Wohin? a pošlete ke kontrole:) 

 m.novotna.perina@seznam.cz 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Učebnice str. 58 – podívej se na: 
http://eralash.ru/library/2009/234   (díl 234) a odpovězte na otázky v učebnici 
Upozorňuji na možnost páteční online hodiny, která proběhne od 12.00 na 

ZOOMu. Pokud se nemůžeš připojit, nevadí, práci budeš moci udělat samostatně. 
Jolana Jureckova is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
  
Topic: Jolana Jureckova's Zoom Meeting 
Time: May 22, 2020 12:00 PM Budapest 
  
Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/73357833280?pwd=Vm85VnY1UkgwWWNCcy9QZXJYe
mxTZz09 
  
Meeting ID: 733 5783 3280 
Password: 6sAbLE 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Moc Vás chválím za vyplnění online cvičení na passé composé 😊 

Dnes máme od 12:00 do12: 30 online hodinu na odkaze 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/74512277561?pwd=dWMyY2ZsbEpVRGRDencvL1poTGVKdz09 

Meeting ID: 745 1227 7561 

Password: 0X6pXk 

Téma: passé composé – slovesa s être 

Pracovní sešit s. 28/4 

ZEMĚPIS 

file:///C:/Users/Helena/Downloads/m.novotna.perina@seznam.cz
http://eralash.ru/library/2009/234
https://us04web.zoom.us/j/73357833280?pwd=Vm85VnY1UkgwWWNCcy9QZXJYemxTZz09
https://us04web.zoom.us/j/73357833280?pwd=Vm85VnY1UkgwWWNCcy9QZXJYemxTZz09


Děkuji všem, kteří poslali vyplněný pracovní list.  Hodnocení jste dostali. A co vy ostatní? Pošlete 

ho dodatečně. 

 

učebnice str.76 

Jihočeský kraj 

 

*Už jste se seznámili se dvěma kraji – Praha a Středočeský kraj. V obou jsou historická jádra města 

světovými kulturními památkami UNESCO. Pracujte s mapami (atl.str.26) Památky a Památky 

UNESCO. 

Většina z vás si může Prahu projít a ocenit krásy hlavního města zblízka. Kutná Hora bývala díky těžbě 

stříbra 2. nejdůležitějším městem ( po Praze). Dnes také oceňujeme její krásnou historii. 

*V učebnici str. 74 máte v levé liště území okresů s jejich městy. Ta si ukažte na mapě. 

Prohlédněte si následující prezentaci a zopakujte si Středočeský kraj (po rozkliknutí se vám objeví 

správná odpověď). 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/9065 

 

*A teď už Jihočeský kraj  

Po přečtení textu v učebnici jste zjistili, že hodně informací již znáte z přehledu učiva o ČR. Věnujte 

pozornost i okrajovým lištám, ukažte si města a krajiny na mapě. Využívejte příslušné mapy (fyzická, 

administrativní, průmysl, památky...). 

Prohlédněte si následující prezentaci. Také v ní máte zpětnou vazbu na své odpovědi. Jen si prosím 

vždy uvědomte, že čísla a představitelé krajů nejsou aktuální. 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/37335 

 

*Podle učebnice i prezentace si udělejte přehledný zápis do sešitu. 

Sešity si veďte přehledně, v září podle nich budeme učivo opakovat. 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/9065
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/37335

