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Český jazyk a literatura - prozatímní úkoly  

Kontakt na učitele: zportych@zahradnickaskola.cz 

Vzhledem k přerušení výuky od 11. 3. 2020 bude vypracován podrobnější plán domácí přípravy, který 

bude zveřejněn a vstoupí v platnost 16. 3. 2020.  

Pro dny 11. + 12. + 13. března jsou uloženy tyto úkoly: 

1. A  –  opakovat si s pomocí učebnice /str. 12 až 23/ látku o jazycích světa, češtině, útvarech 

češtiny, hláskosloví, zvukové stránce jazyka, spisovné výslovnosti. Po návratu do školy bude  

v první hodině mluvnice psána krátká písemná práce, příp. test. Zadání bude vycházet z úkolů  

z pracovního sešitu, které se řešily v hodinách. Pokud někdo nebyl přítomen ve škole, je víc 

než vhodné si tato cvičení vypracovat. 

           -  přečíst  si básně F. Villona v čítance pro I. ročník /str. 83 a 84/ a do sešitu vypracovat 

odpovědi na otázky, které jsou pod texty. 

2. A -  opakovat si s pomocí svého přehledu literatury pro střední školy a sešitu látku o českém 

národním obrození a počátcích realismu v našich zemích. 

3. A – vyhledat si ve svém přehledu literatury pro střední školy části týkající se znaků moderní 

poezie a prózy 1. poloviny 20. století, pokusit se znaky pochopit a popřemýšlet o tom, zda má 

současná literatura podobné znaky. Ze svého přehledu literatury, případně z jiných zdrojů si 

zapsat do sešitu základní informace a zajímavosti o dvou experimentátorech světové prózy      

J. Joyceovi a M. Proustovi.  

4. A – dopracovat a odeslat urychleně do školy (na mail učitele či školy) seznam knih k ústní 

maturitní zkoušce, prosím nenechávat odeslání až na konec měsíce, je třeba seznamy ještě 

zkontrolovat. 

          - zpracovat si s pomocí svého přehledu literatury pro střední školy a jiných zdrojů 

základní informace o I. Klímovi, přečíst si ukázku v čítance /str.179/ pokusit si vytvořit si názor 

na zpodobení normalizace v dílech L. Vaculíka, P. Kohouta a M. Kundery. 

 

http://www.zahradnickaskola.cz/
mailto:sekretariat@zahradnickaskola.cz

