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ČESKÝ JAZYK 

(LITERATURA)  

Čítanka (Prodos) str. 88 – 92 přečíst 

1. Zápis do sešitu 
 

Ruchovci a lumírovci (70. a 80. léta 19. století – 2. část) 
 
Josef Václav Sládek (1845 – 1912) 
 

- byl redaktorem almanachu Ruch, pak přechod k lumírovcům (vydavatel Lumíra) 

- strávil několik let (2 roky) v Severní Americe  fejetony v Národních listech; Americké 
obrázky, sbírka Básně 

Dílo: 
 básník – Básně, Jiskry na moři, Sluncem a stínem, Selské písně a České znělky (báseň 

Velké, širé, rodné lány = obraz letní přírody přede žněmi) 
 pro děti – obrazy ze světa dětí, učí lásce k rodičům, domovu, vlasti, přírodě – 3 sbírky: 

Zlatý máj, Zvony a zvonky (báseň Lesní studánka), Skřivánčí písně 
 překladatel z angličtiny, polštiny, ruštiny a ze severských jazyků (přeložil  

např. 33 Shakespearových dramat) 
 

 Prezentace po návratu do školy budou mít připravené: 
K. Janušková (Ruchovci a lumírovci – charakteristika uměleckého směru) 
G. Nováková (J. V. Sládek – život, dílo) 
 

ZEMĚPIS 

Mapu dálnic si společně zkontrolujeme po nástupu do školy. 

Učebnice str. 65 až 66 Spoje a Služby 

1. Nastudujte si text a vypište si základní informace 

2. Otázky na barevné liště, str. 66 – zapište zadání a odpovězte:  

a) Jaké vlastnosti by měl mít člověk, který pracuje ve službách? 

b) Jaké výhody a nevýhody má používání mobilních telefonů? 

c) Jmenujte některé cestovní kanceláře u nás. 

d) Vysvětlete pojmy MORTALITA a NATALITA (použijte různé zdroje). 

Odpovědi si projdeme po nástupu do školy. 



PŘÍRODOPIS 

Přečti si znovu text na okraji str. 52 – zásady zdravého způsobu života. Do sešitu napiš 

program svého běžného všedního dne a pak program dne v současném nouzovém stavu. 

Vyznač body, které lze zařadit mezi zásady zdravého způsobu života, a body, které tam 

zařadit nelze. Jak nahrazuješ sportovní aktivity, které v současnosti nemůžeš provozovat? 

Pokud se v tvém denním režimu objevuje něco, o čem víš, že není správné a do sešitu to 

nechceš napsat, napiš si tento úkol ještě pro sebe a zamysli se nad tím. Chceš něco změnit? 

Udělej si plán, co by bylo dobré ze svého programu vynechat a co přidat, zkus využít 

současný nenormální stav k zamyšlení a zlepšení vlastního způsobu života. Pokud nemusíš 

měnit nic, tím lépe. 

 

 


