
Český jazyk, 7. ročník, úkoly na týden 23. - 27. 11. 2020

23.11.
dokončení: ústně udělejte uč. str. 42/ 2 a)
do školního sešitu vypracujte uč. str. 42/ cv. 3
ústně vysvětlete uč. str. 42/ cv. 4
vyhledejte si, co znamená pojem neverbální komunikace
Co je znaková řeč? Co je Braillovo písmo a komu slouží?

poslechněte si píseň Zkratky od Ivana Mládka 
https://www.youtube.com/watch?v=FFnlLyXmYbY
do školního sešitu z ní vypište co nejvíce zkratek (každou jen jednou, když se opakuje),
zjistěte si, co znamenají – kdo jich vypíše a vysvětlí alespoň 12, dostane jedničku do ŽK!
Co znamená „mít někde tlačenku“?

25.11. nebo 26.11.
Tvoření slov - procvičování
ústně procvičujte uč. str. 45/ cv. 3 a), uč. str. 46/ cv. 5, uč. str. 46/ cv. 6 a) i b)
do školního sešitu vypracujte uč. str. 48/ cv. 9 a)

25.11.
Zapište do sešitu z literatury (kdo již vypisoval z videí, si jen doplní, co tam nemá):

Téma: Antická literatura 

starověk = období od konce pravěku (4 tis. př. Kr.) do počátku středověku (5. stol. po Kr.)
antická literatura = literatura starověké řecké a římské civilizace
antika se stala inspirací pro další umělecké slohy a proudy (např. pro renesanci)

Homér (9. stol. př. Kr.)
řecký básník, tradičně označován za autora eposů Ilias a Odyssea
Ilias – nejstarší dochovaný hrdinský řecký epos, líčí závěr boje Řeků proti Tróji
Odyssea – epos o dobrodružném návratu krále Odyssea z trojské války domů

Sapfó (7. stol. př. Kr.)
řecká básnířka z ostrova Lesbos, zakladatelka dívčí školy (hudba, tanec, poezie)

antické drama
vznikalo od 5. stol. př. Kr. při athénských slavnostech k poctě Dionýsa, boha vína a veselí
rozvinuly se zde žánry tragédie a komedie

Aischylos (6.–5. stol. př. Kr.): Oresteia
Sofoklés (5. stol. př. Kr.): Král Oidipus, Antigona
Euripidés (5. stol. př. Kr.): Médeia

Aristofanés (5.–4. stol. př. Kr.), autor satirických komedií: Žáby

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


římští básníci:
Publius Ovidius Naso (43 př. Kr. – 17 po Kr.): Žalozpěvy, Proměny, Umění milovat
Publius Vergilius Maro (70–19 př. Kr.): Bucolica, epos Aeneis

26. nebo 27.11.
Odvozená podstatná jména
nastudujte si rámečky uč. str. 48
procvičujte uč. str. 49/ cv. 1 a) – slova rozdělte do dvou sloupců ve školním sešitě
do domácího sešitu doplňte a přepište uč. str. 57/ cv. 4

Do konce listopadu vypracujte alespoň jeden zápis do čtenářského deníku!


