
Literatura 

Zápis do sešitu: 

Avantgarda 

- Skupina směrů, které se uplatnily od začátku 20. století do začátku 2. světové války 

Patří tam: 

1) Expresionismus – vyjadřuje vnitřní postoje a psychický tvar autora 

2) Futurismus – cílem ukázat moderní dobu, rozvoj techniky, rychlost života,  

3) Dadaismus – propagovali absolutní svobodu tvorby 

4) Surrealismus – je inspirován sny, nevázanými představami, psaní nekontrolované rozumem 

5) Poetismus – jediný směr, který existuje jen v Česku, je inspirovaný dadaismem a 

surrealismem – dovádivý, milostný, hravý 

Čechy 

- Vznikla umělecká skupina nazývaná Devětsil – inspirovaná avantgardou – pořádali přednášky 

o umění, recitační večery, vydávali časopis 

Guillaume Apollinaire – Francie (čti: gijom apolinér) 

- Účastník 1. války, zemřel na španělskou chřipku, přední představitel Avantgardy 

- Ovlivnil Čapka, Seiferta, Nezvala atd. 

Básnická sbírka – Kaligramy (grafické znázornění básně – inspirováno kubismem) 

Příklad: 

 

Báseň – Pásmo ve sbírce Alkoholy (volná asociace slov) 

 

Přečti si báseň Pásmo v překladu Karla Čapka: 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/guillaume-apollinaire/pasmo-alkoholy.html#axzz6NpeH6D7F 

 

 

 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/guillaume-apollinaire/pasmo-alkoholy.html#axzz6NpeH6D7F
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FKaligram&psig=AOvVaw1RgCp7acCwg6bEKqZE2j-U&ust=1590838070839000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIik4Ob72OkCFQAAAAAdAAAAABAD


Chemie  

Učebnice strana: 110–111 prostudovat 

Zápis do sešitu: 

Mýdla – detergenty 

- Soli karboxylových kyselin jsou složky mýdel (tuky) 

- Detergae=čistit (z latiny) 

- Mýdlo snižuje povrchové napětí vody 

- Vznik mýdel: Tuk + NaOH (KOH) = mýdlo 

Mýdlo 

A) část hydrofobní – odpuzuje vodu 

B) část hydrofilní – přitahuje vodu 

 

Občanská a rodinná výchova 

ÚSTAVNÍ ZÁKONY 
Nejdůležitější a současně nejzákladnější pravidla fungování společnosti a státu v rámci ČR tvoří 

ústavní zákony, které bývají také souhrnně nazývány ústavním pořádkem nebo ústavou. 

K nejvýznamnějším patří ÚSTAVA České republiky a Listina základních práv a svobod. 

Osobnosti: Aristoteles – filozof vrcholného období řecké filozofie, nejvýznamnější žák 

Platonův, vychovatel Alexandra Makedonského, zakladatel školy zvané Lykeion. Jeho rozsáhlé 

encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd, např. anatomie, ekonomie, geografie, logiky 

nebo politologie. 

Práce s internetem……s. 68 – najdi na internetu 

HLEDAT je možno např. na webu http://www.zakonyprolidi.cz 

Ústavní zákony mají vyšší právní sílu než obyčejné zákony. Obyčejné zákony tedy musejí být 

v souladu se všemi ústavními zákony. 

PRÁCE S TEXTEM 

Součástí Ústavy je i preambule……. 

PREAMBULE je slavnostní prohlášení, které uvozuje samotný text ÚSTAVY. Vyskytují se pouze 

u právních dokumentů s velkým významem. Smyslem je zvýraznit významnost dokumentu. 

SVRCHOVANÝ STÁT -   rozhodující sám o sobě 

DEMOKRATICKÝ PRÁVNÍ STÁT rozhodující na základě vůle většiny, současně dbá na práva 

menšin. 

s. 68–69 učebnice 

 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/


Dějepis 

Rozvoj hospodářství v českých zemích 

Ve 2. polovině 19. století začal v českých zemích rozvoj průmyslu, především strojírenství a dopravy. 

Díky nerostnému bohatství a husté železniční síti železnic se naše země staly nejbohatší částí 

monarchie. Ukázala to také Všeobecná zemská výstava v Praze. 

Předpoklady rozvoje: vysoká hustota obyvatelstva, rozvinutý textilní, sklářský, cukrovarnický průmysl, 

dostatek nerostných surovin 

Strojová velkovýroba v průmyslu, nová výrobní odvětví: strojírny, hutě, uhelné doly, modernizace 

provozoven 

Škodovy závody v Plzni, uhelné doly na Ostravsku, Smíchovský pivovar v Praze 

Změny v zemědělství: nové stroje, velkostatky 

Nové plodiny: rozšíření pěstování brambor, řepy, cukrovky a chmele, chov ovcí, dobytka. 

Změny v dopravě – učebnice s. 89 

Hustá železniční síť 

První automobil v českých zemích – Prezident vyrobený v Kopřivnici 1897 

První letadla – Jan Kašpar, první let v českých zemích 1911 

Učebnice s. 88–89 

Proměny v habsburské monarchii       s. 86–87 

Mezi dualismem a 1. sv. válkou 

Změna po r. 1867 – RAKOUSKO – Uhersko 

Po r. 1878 – připojení Bosny a Hercegoviny 

Proměny hospodářství a zákony 

Obyvatelstvo v Českých zemích – nejrozvinutější část Rakouska – Uherska, 10 milionů obyvatel, 1/3 

hovořící německy, náboženství převahou římskokatolické, menšina – Židé 

Němci a Češi v Čechách 

Život dvou etnik, soupeření, omezená spolupráce, jazyková otázka – němčina na úřadech a ve 

vysokém školství, růst českého kapitálu – elektrotechnický průmysl, strojírenství, automobily, rozvoj 

školství, literatury, kultury. 

Vzestup vzdělanosti a kultury v Čechách 

Boj o Rukopisy – konec 80. let, odmítnutí pravosti Rukopisů, - T. G. Masaryk, J. Gebauer, J. Goll 

s. 86 přečti si zajímavosti k sporu o RUKOPISY 

Kdo byl Hilsner??    Zjisti o něm co nejvíce. 

Dohodu o rovnoprávném postavení českých zemí se však kvůli odporu Němců nepodařilo prosadit. 

Vztahy mezi Čechy a Němci v našich zemích se zhoršily. Doporučuji: referát T. G. Masaryk 



Němčina – Beránková 

1. Opakovat mluvnici a slovní zásobu 1. – 7. lekce 

2. PS str.65/ cv. 1 ergänzt (doplň) 

3. Mach deinen eigenen Steckbrief (vypiš o sobě dotazník). Práce se slovníkem, vyhledávání 

neznámých slovíček – zápis do slovníčku, povolání rodičů si můžeš vymyslet. 

 Vyplněné zaslat mailem! Do 7.6.😊 

Vorname: 

Alter: 

Geburtsdatum: 

Staatsangehörigkeit: 

Nationalität: 

Adresse: 

Haarfarbe: 

Gewicht:  

Grösse: 

Schule: 

Hobbys: 

Lieblingsfarbe: 

Lieblingsspiel: 

Lieblingstätigkeit: 

Mutter: 

Beruf: 

Vater: 

Beruf: 

Geschwister: 

 

 

Němčina – Zimmermannová 

Procvičování v Alfovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Angličtina – Burdová 

Po 1.06. 

1/Projdi si celou lekci 5. 

2/ PS str.70 cv.2,3 

Vyfoť, pošli na mail:  vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

Út   2.06. 

LEKCE  6 

1/ Začni slovní zásobou PS str. 84 Lekce 6 A 

2/ učebnice str. 68 cv.1 a, doplň tabulku slovy z rámečku cv.1 b a cv. 1c. (cv. 1c napiš do velkého 

sešitu, vyfoť a pošli.) 

3/ PS str. 54 cv.1, 2 

Otevři si tento link a vyzkoušej si toto cvičení: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs 

Poslechni na tomto linku SOMETHING´S WRONG: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/wordbank?cc=cz&selLanguage=cs 

Pá 5.06. 

Modální slovesa = MODAL VERBS 

PS str. 79  

Přečti si gramatiku: 

SHOULD x SHOULDN´T 

Měl bys   x   Neměl bys 

Pomocí těchto slov dáváme rady. 

Udělej si výpisky do velkého sešitu a zopakuj si: 

MUST = muset, musím, protože chci 

HAVE TO x DON´T HAVE TO             She has to X She doesn´t have to 

Musím X Nemusím, mám povinnost 

MUSTN´T = Nesmět, Nesmím,  

V ALFOVI máte 2 procvičování MODAL VERBS. Jedno je lehké, máte to společně s 5. A 6. tř. Druhé je 

těžší, a to má pouze 8. tř. 

 

 

mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/wordbank?cc=cz&selLanguage=cs


 
 
Angličtina – Pulcová 
A) KONTROLA A OPRAVA 

•54/1 
2 – a cold 
3 – sick 
4 – a headache 
5 – back hurts 
6 – a  sore throat  
7 - I´m cold 

8 – spots/rash 
•54/2 
2- FEEL 
3 – HURTS 
4 – SORE THROAT 
5 – HUNGRY 
6 – ITCHES 

•54/3 
2) You should take a painkiller. 
3) You shouldn´t drink it. 
4) You should study more. 
5) You should do some outdoors sports. 
6) You should put a jumper on. 
7) You souldn´t eat so many sweets. 
•55/5 
2) I´m cold. – You should put something warm on. 
3) I´ve got nothing to do. – You should  give one of your friends a ring. 
4) I feel sick. – You shouldn´t eat so much. 
5) I´m thirsty. – You should have something to drink. 
6) I´m tired. – You shouldn´t go out this evening. 
•56/1 
2) You mustn´t go in here. 
3) You must stop. 
4) You mustn´t touch the statue. 
5) You must take your shoes off. 
6) You mustn´t play football here. 
7) You must wear your seatbelt. 
8) You mustn´t use a mobile phone. 
•56/2 
2 – must 
3 – mustn´t 
4 – don´t have 
5 –  mustn´t 
6 – mustn´t  
7 – must 
8 – must 
9 – mustn´t 
10 – must 
11 – mustn´t  
B) V pracovním sešitě vypracujte na str. 62/2, str. 63/4,5, str. 71/1,2,3. 
C) Vše budeme spolu probírat na Zoomu. Nezapomeňte procvičovat na ALFovi. 
 
 
HAPPY INTERNATIONAL CHILDREN’S DAY!! ☺ 
 
 



Zeměpis 1.6. – 5.6.2020  

Na 2 hodiny tohoto týdne máme připraveno: 

1. Nová látka – Pardubický kraj a Kraj Vysočina. 

2. Příprava krátké prezentace z již probraných krajů. 

S jakými kraji sousedí Pardubický kraj a kraj Vysočina? Kolik mají okresů a kolik ORP? 

Zápis do sešitu 1: 

Pardubický kraj 

Pardubický kraj je svou rozlohou 4 519 km² 10. kraj ČR. Počet obyvatel (2019) 520 316. 

Krajské město Pardubice. 

Reliéf a vodstvo 

Nejvyšším vrcholem je Kralický Sněžník 1 424 mnm (hl. evropské rozvodí), Orlické hory, 

Polabská nížina, Žďárské vrchy a Železné hory. 

Řeky: Labe, Tichá Orlice (pramen), Morava (pramen na svahu Kr.Sněžníku), Svitava, 

Chrudimka. Opatovický kanál. 

Nejvýznamnější vodní plochy – nádrže Seč a Hamry. Pardubicko – rybníkářství. 

Okresy a SO ORP:  

 

 

 

 



Hospodářství: 

Zemědělství významné v polabí a v jihovýchodní oblasti. 

Těžba dřeva, vápenec, žula, mramor. 

Energetika – tep.elektrárny (Chvaletice, Opatovice). 

Strojírenství – Iveco (Karosa) Vysoké Mýto, ETA Hlinsko. 

Pardubice – potravinářství (perník), chemický průmysl (Paramo, Synthesia). 

Skuteč – Botas (sportovní obuv a potřeby). 

Lázně Bohdaneč. 

Význam cestovního ruchu. 

Přírodní a kulturní památky: 

Kulturní památky, hrady, zámky: Kunětická hora, Litomyšl (UNESCO), Pardubice, Moravská 

Třebová, Slatiňany, hřebčín v Kladrubech nad Labem (Starokladrubský kůň), Velká 

pardubická (dostihový závod od r. 1874), Rybitví (braři Veverkové- ruchadlo), Chrudim  

muzeum loutek,  Holice (Emil Holub), Hlinsko – skanzen Vysočina. 

CHKO Orlické hory, CHKO Železné hory, CHKO Žďárské vrchy, Stezka v oblacích Dolní 

Morava, Toulovcovy maštale, Zemská brána. 

Pro zajímavost: https://www.youtube.com/watch?v=N4pRjGXQrG4 

 

Co je na obrázcích? 

 

 

Nápověda: Dolní Morava, Kladruby nad Labem, Pardubice, Litomyšl, Kunětická hora. 

https://www.youtube.com/watch?v=N4pRjGXQrG4


Zápis do sešitu 2: 

Kraj Vysočina 

 

Kraj Vysočina je svou rozlohou 6 796 km² 5. krajem ČR. Počet obyvatel (2019) 509 274. 

Krajské město Jihlava. 

 

Reliéf a vodstvo 

Nejvyšší vrchol je Javořice 837 mnm, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy (Devět skal 

836 mnm). 

Řeky: Sázava, Želivka, Svratka, Jihlava, Moravská Dyje. 

Vodní polchy: Dalešická přehrada, Velké Dářko. 

Okresy a SO ORP:  

 



Hospodářství: 

Zemědělsky významná oblast (bramborářská oblast). Lesní hospodářství. 

Těžba žuly – Mrákotín (obelisk na Pražském hradě), těžba uranu – Dolní Rožínka. 

Energetika – Dukovany (jad.el), Dalešice (vodní el.) 

Jihlava – strojírenství (Bosch Diesel), pivovar Ježek 

Želtava – mléčné produkty, Jemča – čaje, Kostelecké uzeniny 

Světlá nad Sázavou - sklářství  

Přírodní a kulturní památky: 

Jihlava – městská památková rezervace, katakomby, Brána Matky Boží 

Telč – historické centrum (UNESCO) 

Zelená hora – kostel sv. Jana Nepomuckého (UNESCO – stavitel J.B.Santini) 

Třebíč – historické centrum, židovská čtvrť 

Hrady a zámky: Náměšť nad Oslavou, Lipnice nad Sázavou, Nové Město na Moravě, 

Jaroměřice nad Rokytnou, Ledeč nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, 

Rokštejn 

CHKO Žďárské vrchy (Devět skal, Milovské perničky) 

Pro zajímavost: https://www.youtube.com/watch?v=1voWVcPcI-g 

Úkoly: 

Co je na obrázcích?  

 

Nápověda: Telč, Jaroměřice nad Rokytnou, Zelená hora, Rokštejn, Lipnice nad Sázavou, 

Světlá nad Sázavou. 

Opakování a procvičování v programu Alf – www.ucimesehrave.cz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1voWVcPcI-g
http://www.ucimesehrave.cz/


Matematika 

 



 
Cvičení str. 192 – 195  
 

Fyzika 

Zapojování spotřebičů – rezistorů 
Řešení minulého zadání: 
R = R1 + R2 = 8 + 6 = 14 Ω 
 
1

R
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
=

1

8
+

1

6
=

14

48
    𝑅 =  

48

14
= 3,43 𝛺 
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R1,2
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1
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+
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R2
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1

8
+

1

6
=

14

48
    R1,2 =  

48

14
= 3,43 Ω    R =  𝑅1,2 + 𝑅3 = 3,43 + 4 = 7,43𝛺 

Spočítej celkový odpor zapojených rezistorů. 
 

         

  R1 = 1Ω 
   

R4 = 4Ω   

           

             
    

R2 = 2Ω 
      

R5 = 5Ω 
    

              

             

   
R3 = 3Ω 

     
R6 = 6Ω 

   
  

   
  

 



Přírodopis 1.-5.6. 

Alf – test Etapy života člověka – vypracovat nejlépe do 5.6. 

 

Úkol – na základě kompletního přehledu – probraných tělních soustav člověka – vytvoř myšlenkovou 

mapu na téma: Lidské tělo (viz. příklad: Hlavní systémy lidského těla: dostupné z: 

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/wp-content/uploads/2011/02/myslenkova_mapa_buzan.jpg ). 

 

 

K tvorbě myšlenkové mapy využij informace ze zaslaných prezentací. Doporučuji shlédnout video „Jak 

na myšlenkové mapy“: https://www.youtube.com/watch?v=3cJHdgJFE1Y . 

Myšlenkovou mapu můžete vytvořit ručně nebo na počítači. Hotové mapy, prosím, zaslat do 5.6. na 

e-mail: prirodopisdp@seznam.cz. 

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/wp-content/uploads/2011/02/myslenkova_mapa_buzan.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3cJHdgJFE1Y
mailto:prirodopisdp@seznam.cz

