7. A – úterý 31. 3. 2020

MATEMATIKA
Přímá úměrnost (p.ú.)
prostudovat úvodní příklad str. 190 včetně tabulky a grafu
do ŠS: zapsat Pamatujte si str. 190-191
udělat tabulku + graf pro y=2∙x podle str.190
PS 2.díl 158/7a,b,c do všech tabulek doplň do prvního řádku postupně čísla 0,1,2,3,4
do druhého řádku vypočítej y1,y2,y3 podle rovnice p.ú. napsané vedle tabulky
tzn v a) doplníš do druhého řádku stejná čísla jako v prvním řádku
v b) dvojnásobek čísel
v c) poloviční čísla
ke každé tabulce sestrojíš do připravené soustavy souřadnic graf (každá tabulka bude
mít graf jinou barvu)
souřadnice jednotlivých bodů získáš z tabulky z jednoho sloupce (tedy 5 bodů
v každém grafu)
každý bod bude mít souřadnice [x;y] , např. pro a) první bod pro x=0 je y=0
bude mít souřadnice [0;0]
např. pro b) poslední bod pro x=4 je y=8 bude mít souřadnice [4;8]

ČESKÝ JAZYK (LITERATURA)
I.

Kontrola PL z minulé hodiny (úterý 24. 3.)

Vysvětlivka: VOŽ = volné odpovědi žáků

II.

Nové zadání

Opakovací test (odpovědi napiš do sešitu)
1.

2.

Co je to balada?
a) ponuré lyrickoepické dílo se špatným koncem
b) lyrické dílo se špatným koncem
c) romantický příběh

Které schéma označuje rým obkročný?
a) aabb
b) abcb
c) abba

8. Z jaké literatury pochází epos o Gilgamešovi?
a) egyptská literatura
b) indická literatura
c) sumerská literatura

9. Z jaké doby pochází nejstarší literární dílo?
a) 800 př. n. l.
b) 4000 př. n. l.
c) 100 n l.

3.

Jak se nazývá zvuková shoda slov v poezii?
a) strofa
b) verš
c) rým

10. Kdo je autorem eposu Ilias?
a) Aristoteles
b) Ezop
c) Homér

4.

Co obsahuje výraz „vypil sklenici“?
přisuzována
a) metaforu
b) Epiteton
c) Metonymii

11. Která charakteristická vlastnost je

5.

6.

Odysseově manželce?
a) věrnost
b) pýcha
c) lehkomyslnost

Jak se nazývá připisování lidských
vlastností neživým věcem?
a) oxymóron
b) personifikace
c) přirovnání

12. Kde se převážně odehrává děj eposu Ilias?
a) Théby
b) Delfy
c) Trója

Který výraz označuje jeden z druhů rýmů?
a) přerušovaný
b) přerývaný
c) překotný

13. Kterého z autorů neřadíme mezi dramatiky?
a) Ezop
b) Euripides
c) Sofokles

7. Ve kterém výrazu se nachází metafora?
a) celé kino se smálo

14. Se kterou bytostí se nepotkal Odysseus na své
cestě z trojské války?

b) posloucháme Mozarta

a) Medúsa

c) mám husí kůži

b) Kyklop
c) Kirké

2. Zapsat do sešitu
Období před vznikem česky psané literatury
r. 863 příchod Konstantina (Cyrila) a Metoděje ze Soluně na území Velké Moravy (pozval je velkomoravský kníže Ratislav, aby zde šířili
vzdělanost a křesťanství).
Význam:
- politický (hráz proti francké expanzi)
- náboženský (podařilo se jim dosáhnout papežova uznání slovanského bohoslužebného obřadu

staroslovenština povýšila na kulturní jazyk)
- literární (základ 1. slovanského písma = hlaholice)
staroslověnština = 1. slovanský kulturní jazyk
jejím základem bylo makedonské nářečí starobulharského jazyka, který byl
srozumitelný i obyvatelům našich zemí
Po smrti obou bratří vymohli na papeži němečtí kněží, odpůrci slovanského bohoslužebného obřadu, zákaz konat bohoslužby
slovanským jazykem. Metodějovi žáci museli opustit Moravu, odešli do Bulharska (zde vzniklo 2. slovanské písmo – cyrilice = základ
azbuky) a na Kyjevskou Rus.
Staroslověnské literární památky:
bohoslužebné texty
Život Konstantina a Metoděje (dříve Panonské legendy)
Legenda = veršovaný nebo prozaický literární (slovesný) útvar, v němž se vypráví o životě, skutcích, zázracích a mučednictví církevních
světců.

DĚJEPIS
prezentace Lucemburkové, opsat slidy 11,13 a 15, pak text opakování doplňováni do textu buď vytiskni
a doplň nebo opiš dozadu do sešitu (veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:
perina1139 složka 7. ročník)

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Do sešitu vypracuj cvičení popis osoby, pracuj se slovníkem (kniha nebo internet) nikoli překladač!
(veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník)

NĚMECKÝ JAZYK
Učebnice str.9, cvičení 11, Ich will....(chci). Budete tvořit minidialogy a používat přitom
slovní zásobu ze cvičení 9 a 10. Dva minidialogy zapíšete do školního sešitu.
Učebnice str. 54 - slova složená, přečtěte si příklady. V němčině je hodně složených slov
a ČLEN se řídí podle POSLEDNÍHO SLOVA.
Učebnice str. 10, cvičení 12 - napište do školního sešitu co nejvíce složených slov.
Upozorňuji, že ČLEN druhého slova se stává členem slova složeného! Příklad: die
Tennisschuhe, der Tennisball, das Surfbrett
Pracovní sešit str. 41 - napsat a naučit se další slovní zásobu od gemein - str.42 der
Rollschuh.
RUSKÝ JAZYK
Názvy vlastností – 11.lekce – procvičování
1. Učebnice str. 52/2A – vypiš vlastnosti dětí, např.: „Lěna - sportívnaja, Saša – dobryj“
2. Učebnice str. 53/2B – do sešitu
3. Pracovní sešit – str. 68/2

