
7. A (úterý 16. 6. 2020) 

 

MATEMATIKA 

Obsah trojúhelníku 
prohlédnout str. 217 

ŠS zapsat rámeček str. 217 

217/1a 

218/4abc 

 

 

ČESKÝ JAZYK (LITERATURA)  

I. kontrola zadání ze dne 9. 6. 

 
 



II. Nové zadání 

1. Zapiš do sešitu 

Renesance a humanismus v Čechách 

 

- renesance se v pravém slova smyslu neprosadila (vliv náboženské ideologie) 

- česká literatura v tomto období dosáhla dalšího pokroku, autoři zpracovávali domácí náměty, ale slohově byli značně 

závislí na latinských vzorech 

nauková literatura: Viktorin Kornel ze Všehrd (1460 – 1520)– překladatel a právník, úředník u Desek zemských 

lidová četba: Historie o bratru Janu Palečkovi = o šaškovi krále Jiřího z Poděbrad; obsahuje 12 příběhů, které si všímají 

nesvědomitosti úředníků, bohatství církve, soucit s chudými a utlačovanými 

cestopisy: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic byl český spisovatel, šlechtic, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník - Cesta 

z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai  

a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii. 

kroniky: 

Václav Hájek z Libočan (katolický kněz): Kronika česká (1541) – vyličuje čes. dějiny od příchodu praotce Čecha až do r. 

1526; častá nepřesnost (vymýšlí si jména osob, které nikdy nežily, a jeho chronologie je také nepřesná) 

péče o jazyk a překlady: 

Jan Blahoslav (1523 – 1571) – znalec jazyka, mnohostranný vzdělanec, biskup jednoty bratrské 

Dílo: Filipika proti misomusům (= nepřátelům vzdělání) – obhajoba nutnosti vzdělání pro člověka 

 filipika = výmluvná řeč s pádnými důkazy 

         Gramatika česká – přeložil z řečtiny Nový zákon a tím dal podnět k překladu celé Bible 

„Zlatý věk“ českého písemnictví – od 70. let 16. století (doba veleslavínská)  rozvoj národní vzdělanosti a kultury  za  

Rudolfa II. 

Daniel Adam z Veleslavína (1546 – 1599) slovníkář, nakladatel, tiskař, překladatel – z jeho tiskárny vyšlo mnoho přeložených 

děl, která šířila humanistickou vzdělanost do českých měst. Známy jsou také jeho slovníky a vůbec péče o jazyk, největší oblibě 

se těšila díla věnovaná zeměpisu, poznatkům přírodních věd a historie. 

 

2. Pracovní list – vytiskni, vyplň, nalep do sešitu. Kdo tuto možnost nemá, odpoví 

písemně na otázky také do sešitu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lechta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomat


 
 



 
 

DĚJEPIS 

 

Prezentace Jagellonci slidy 6 a 7, pak opakování husitství,  vytiskni a doplň, nebo přímo 

vepiš odpovědi, ale jinou barvou! nebo napiš odpovědi na papír a pošli na můj mail 



Skacelova.perina@seznam.cz nejpozději do 23.6. (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš 

na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 7. ročník) 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Nejprve si zopakuj výslovnost čísel https://www.irenaczuchova.cz/727-ucime-se-

francouzsky-vyslovnost-francouzskych-cislovek-video-a/ opakuj doma nahlas! , pak vypracuj 

interaktivní pracovní list 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C

3%A8re_(FLE)/Les_nombres/Nombres_de_0_%C3%A0_100_or177986ry . Až budeš hotov 

zmáčkni Finish! 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Pracovní sešit strana 44, nová slovní zásoba do slovíčka der Monat. Slovíčka si přečtěte a 

dobře také naučte. 

Pracovní sešit strana 19, cvičení Wohin fahren sie? Podívejte se na obrázky a doplňte věty. 

Vzor: 1. Nach Paris 

2. Ins Gebirge nebo In die Berge. 3. Ans Meer. 

Kontrola, pracovní sešit strana 26, cvičení 19 Wir entdecken: 1.F, 2.F, 3.R, 4.R, 5.F. 

Pracovní sešit strana 19, cvičení 2. V tomto cvičení budete doplňovat předložky a členy. 

Vzor: 1. ins, 2. ans – an die, 3. an den – nach 

 

RUSKÝ JAZYK 

12.lekce – opakování  - názvy obchodů a zboží 

1. Učebnice str. 69/16A – napište název obchodu, ve kterém se odehrává dialog 

2. Učebnice str. 69/16 B – přiřaďte názvy profesí k rozhovorům 

(pokupátěľ – kupující, prodavěc – prodavač, oficiánt – číšník) 

3. Pracovní list – www.liveworksheets.ru 

          https://www.liveworksheets.com/do196278qp 

          Spojte osobní zájmena se slovesy  (finish - check my answers) 
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