
Český jazyk, 7. ročník, úkoly na týden 16. - 20. 11. 2020

16.11.
POZOR ZMĚNA! V pondělí 16. 11. neprobíhá online výuka, volno ale není, pracujte na zde
zadaných úkolech. Zkontrolujte si úkoly podle předchozích zadání, doplňte.
do školního sešitu vypracujte uč. str 37/ cv. 1 a) dole (s 1. skup. uděláno na hodině 13.11.)
projděte si postup slovotvorného rozboru uč. na str. 36
procvičte ústně uč. str. 38/ cv. 3 a)
vypracujte do školního sešitu uč. str. 38/ cv. 4 a) – e)
do domácího sešitu přepište uč. str. 40/ cv. 8 a)

17.11.
státní svátek

18. a 19.11.
kontrola hotové domácí práce (viz výše)
pracovní list zadaný v týdnu od 2. 11. (přísloví, termíny, slova s časovým příznakem)
Skládání - přečtěte si rámeček na str. 40 
ústně procvičujte uč. str. 40/ cv. 1 a)
do domácího sešitu udělejte uč. str. 41/ cv. 8

18.11.
Starověká literatura – antické básnictví a drama 
práce s pracovními listy zadanými minulý týden (Žáby a král Oidipus)

Do sešitu z literatury si zapište:
Žánry dramatu: 

1) tragédie – hra s vážným obsahem, hrdina boj prohrává (např. s osudem)
2) komedie – veselá hra určená k pobavení diváka, někdy se zesměšňujícími prvky
3) činohra – různé hry ze života, vznikla mnohem později (ve 2. pol. 18. stol.)

Kompozice (uspořádání) klasického dramatu:
1) expozice (úvodní část – jsou představeny postavy, prostředí a situace)
2) kolize (zápletka, konflikt – v divákovi vyvolává napětí a očekávání dalšího děje)
3) krize (vyústění a rozvinutí konfliktu)
4) peripetie (obrat v ději)
5) katastrofa (závěrečná část, tragické zakončení)

19. a 20.11.
Zkracování - přečtěte si rámeček týkající se zkracování na str. 42
ústně procvičujte rozlišení zkratek a zkratkových slov uč. str. 42/ cv. 1, vysvětlete význam
ústně udělejte uč. str. 42/ cv. 2 a)
do školního sešitu vypracujte uč. str. 42/ cv. 3
ústně vysvětlete uč. str. 42/ cv. 4

Připomenutí: do konce listopadu vytvořte 1 zápis do čtenářského deníku (cca 2 stránky A5)


