
Český jazyk 8.B – práce na týden od 14/4 do 17/4 

1. Literatura 

Romantismus v Čechách a ve světě  

Nastudovat v PS v přehledu učiva na s. 33-34 Romantismus (1. pol.19.století), romantismus v Čechách pro 
připomenutí a Vývoj českého divadla – modrý sloupek + malá učebnice s . 11-14 významní autoři 
romantismu v Rusku, Francii, a Anglii. 

K anglické spisovatelce Jane Austenové (i sestrám Bronteovým)  posílám velmi pěkně udělané video 
z Národního divadla https://www.youtube.com/watch?v=jO5XTLjR9pg&list=PLX4BdqzB_vhMi03Fl0PNts-
2r-Ij6JzwY&index=10&t=0s 

(No a pokud by se někdo chtěl s klenoty světové literatury seznámit třeba prostřednictvím filmu, může se 
podívat na seriál Jana Eyrová z produkce České televize. Budou ho dávat o Velikonocích, nebo je k nalezení 
na youtube. 1. díl https://www.youtube.com/watch?v=AZyO_bbyuI8 ) 

Udělejte si stručné výpisky, k autorům si napište národnost a významná díla a hlavní postavy.  

Vypracujte PS s. 8-9 Mary Shelleyová Frankenstein – úkoly 1 až 3 

Dále PS s. 9-11 Alexandr Sergejevič Puškin – román ve verších Evžen Oněgin 

Taťjánin dopis Oněginovi si můžete poslechnout zde https://www.youtube.com/watch?v=k6PgJi-gwX8 od 
22. minuty (22.10 začíná) Oněginovu reakci pak máte v PS. 

Úkol 14 je dobrovolný – ale stejně bych byla ráda, kdybyste to zkusili. 

Snažte se skutečně vnímat, co čtete. (nápověda k ukázce 1 po zkušenosti z minulých let – „když krocanovi 
s lanýži máte dát bublinkovou lázeň“ – zkuste si představit, co se tak dělávalo na banketech. Jedlo se dobré 
jídlo a pilo se…co asi, když to má bublinky a jde o dospělé lidi?) 

Práci posílejte ke kontrole, u výpisků jen jako potvrzení, že pracujete. 

 

2. Jazyk – slohová výchova 

Téma: recenze 

V učebnici online od Nové školy (už známe) si přečtěte výklad na s. 138 – obecně k publicistickým útvarům 
a 143 přímo recenze. Nabízená interaktivní cvičení vám jistě pomůžou s výpisky dále. 

Učebnice s. 119 / 1 a+b – zpracujte do školního sešitu (jde v podstatě o výpisky k tématu recenze) 

Vypracujte cvičení 120/2 – svoji práci mi pošlete. (Pracujte do školního sešitu nebo na počítači, záleží na 
vás.) 

Najděte (třeba na internetu) a pošlete mi (stačí odkaz)  nějakou zajímavou recenzi  vašeho oblíbeného 
filmu, knihy, výstavy, divadelního představení, počítačové nebo stolní hry apod. Co vás na recenzi zaujalo?  

 

 

 


