7. A (úterý 9. 6. 2020)

MATEMATIKA
Obsah rovnoběžníku
ŠS 209/10
Načrtnout obrázek podle 212/7 a zapsat rámeček str. 212-213
ČESKÝ JAZYK (LITERATURA)
I. kontrola ze dne 2. 6.

II. Nové zadání
1. ZAPIŠ DO SEŠITU LITERATURY
ANGLIE (14. – 16. století)
drama: William Shakespeare [viljem šejkspír] (1564 – 1616) – světový dramatik, básník; autor asi 36 her a sbírky
sonetů
Dílo:
historické hry – z antických, anglických, francouzských dějin, např. Julius Caesar , Jindřich VI., Richard
III.)
komedie - např. Zkrocení zlé ženy, Veselé paničky windsorské, Sen noci svatojánské – zvlášť energické,
optimistické postavy žen
tragédie: - Mackbeth [mekbet], Král Lear [lír]
Romeo a julie – o nešťastné lásce dvou mladých lidí (spor Monteků a Kapuletů),
Hamlet, kralevic dánský – rozpornost hrdiny = touha uskutečnit ideály × pocit povinnosti
potrestat zlo  touha po činu, ale nerozhodnost
- úvahy o smyslu života, lidské existence („Být, či nebýt?“)
Othello – typ žárlivce a typ sobce
Shakespearovské drama – znaky:
neomezenost lásky, času, místa
obraz pozemského života, kladných i záporných lidských vlastností (žálivost, vášeň, přátelství, věrnost, touha po
moci, majetku, nenávist, apod.)
postavy žen = nepodřízené, samostatně rozhodující o svém životě
příčinou renesanční tragédie je lidská vášeň nebo náhoda (ne osud jako v antickém dramatu, proti němuž je vzpoura
marná)
komické prvky nejsou ostře odděleny od tragických

2. Pracovní list – vytiskni, vyplň a nalep do sešitu. Kdo tuto možnost nemá, napíše
odpovědi do sešitu.

DĚJEPIS
Prezentace Jiří z Poděbrad zapsat a naučit slide 6, pak prezentace Jagellonci zapsat a naučit slide 2,
pak pracovní list husitství-oprav chybné výroky, rozhodni, který výrok je pravdivý a který nikoli,

ten, který je špatně oprav tak, aby byl správně. PL si buď vytiskni nebo do sešitu zezadu (veškeré
materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7.
ročník)
FRANCOUZSKÝ JAZYK

Francouzština Dans vos livres sur la page n. 11, faites l´excercise n. 3. Observe le tableau.
Odpovědi ve větách zaznamenejte do školního sešitu.
Nastudujte 2. žlutou tabulku na s. 11- data a letopočty v minulosti
Zopakujte si také 3. žlutou tabulku a využití passé récent- nedávné minulosti, tvořené
vazbou venir de+ infinitif , vypracujte cv. 5, podle obrázků zkuste napsat věty, vždy se něco
stalo dříve (passé composé) a něco před chviličkou (passé récent).
NĚMECKÝ JAZYK
Učebnice strana 27, celá.
Přečtěte si nejméně dvakrát a pak vyřešte úkoly. V porozumění vám pomůže slovní zásoba,
která je uvedena pod textem.
Kontrola: 1.R, 2.F, 3.R, 4.R, 5.R, 6.F, 7.F, 8.F, 9R

RUSKÝ JAZYK
12.lekce – Opakování - nakupování, jídlo, restaurace

1. Pracovní sešit str. 86/14 A + 14 B - doplňte tvary sloves jíst a pít
(viz učebnice 9.lekce - str. 38)

2. Pracovní sešit str.86/15 – doplňovací cvičení
3. Výukové video – www.youtube.com
Russkij jazyk dlja inostrancev (ruský jazyk pro cizince) – epizoda „Restoran“
https://www.youtube.com/watch?v=WamTAGoLOnI

