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ČESKÝ  JAZYK 

 Český jazyk (litaretura) – středa 18. 3. 2020 

 

Ladislav Stroupežnický 

1. Zápis do sešitu 

 
Česká literatura 2. poloviny 19. století (60. a 70. léta – 7. část) – venkovská próza 

 

Ladislav Stroupežnický (1850 – 1892) 

- byl prvním dramaturgem Národního divadla 

- do dějin české literatury se zapsal především jako autor divadelních her: 

a) historických – Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová 

b) ze současnosti – Naši furianti = veselohra z jihočeské vesnice; spor o to, 

kdo má být ve vesnici ponocným 

 

2. Přečíst si ukázku v čítance (Prodos), str. 85 - 87 

 

Prezentaci po návratu do školy budou mít připravenou: 

 

M. Sklenička – V. Hálek (život, dílo, Muzikantská Liduška) 

D. Maruška – J. Arbes (život, dílo), romaneto 

J. Urbánek – K. Světlá (život, dílo, Hubička), E. Krásnohorská (život, dílo), libreto 

D. Nový – L. Stroupežnický (život, dílo, Naši furianti) 
 

MATEMATIKA   

Pracovní sešit strana 123 A – 19. 

                                                  Strana 124 A – 20. , A – 21. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

 

1. Was hast du gestern gemacht? Beschreibe den ganzen Tag! Bitte, mindestens 12 Sätze. 

Úkol mi pošlete na adresu m.novotna.perina@seznam.cz nejpozději ve čtvrtek. 



2. Salzburg - ivysílání české televize pořad Bedekr, podívejte se na cestovatelské video, 

doplňte si informace z pondělního textu. 

RUSKÝ  JAZYK 

Pracovní sešit str. 52/16A – spoj osobu se správným tvarem slovesa a časování přepiš do šk. seš. 

(je to pravidelné 1. časování se zvratnou koncovkou, takže známe všichni z loňského roku ) 

                                52/16B – doplnit 

Učebnice str. 45/8 – vyber dalších 5 svátků a napiš o nich podle vzoru 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

učebnice s. 30 vypracovat do sešitu cv. 4 a pavoučí sítě Les mots 

přečíst si fotoromán na s. 36 v učebnici 

 

ZEMĚPIS 

Průmysl potravinářský 

*uč. str.58 – 59 

Po přečtení textu si vypište potravinářské závody a rozdělte je do dvou skupin. 

1.produkční oblasti (závody a města) 

2.oblasti blíže spotřebiteli 

*Otázky a úkoly/str.59 – ústně 

*Do sešitu si podle mapy průmyslu v atlasu ČR vypište deset velkých měst s vysokým 

podílem potravinářského průmyslu 

*Na liště vpravo máte 5 obrázků potravin. 

Zjistěte, kde byly vyrobeny a zapište do sešitu 

 

 


