7. A - učivo 10. 3. 2020 - napište, zavolejte informaci o umístění učiva na stránkách školy i
ostatním spolužákům
Matematika
- slovní úlohy 149/ 4 - 6, 151/ 3,4
Český jazyk
1. napsat zápis

•

činohra – složitý a vážný spor mezi postavami, spor o složitých problémech; důraz na
autorovo pojetí, řešení konfliktu i psychologické prokreslení postav

2. Starověké literární památky - zapsat do sešitu
Starověké literární památky
Starověk je období před naším letopočtem (př. n. l.).
Epos o Gilgamešovi
 nejstarší literární památka světa
 vznikl ve 4. tisíciletí př. n. l.
 smysl díla: - člověk se nemůže stát nesmrtelným
- může se stát nesmrtelným svým dílem
- musí vykonat skutky ve prospěch druhých
- člověk nemůže změnit zákon života a smrti
Gilgameš = král města Uruk, summerský hrdina
epos - literární útvar velmi starého původu
- označuje rozsáhlou veršovanou epickou skladbu, v níž se při rozvíjení hlavního
motivu uplatňuje množství epizod, které mnohdy rozvádějí základní dějovou linii
do značné (tzv. epické) šíře
3. Bible - také zapsat do sešitu
-

-

-

PÍSMO SVATÉ (BIBLE)
soubor knih Starého a Nového zákona
základní kniha křesťanského náboženství
Starý zákon
-vznik 1. tis. př. n. l.
hebrejská (židovská) část
obsahuje 3 díly: -Tóra (nejstarší) = 5 knih Mojžíšových
soubor Proroků (z dějin Izraele, skutky proroků)
tzv. svaté spisy = básnické knihy, obsahují např. mýty o stvoření světa a člověka (Adam a
Eva), potopa světa, babylonská věž
Nový zákon – vznik v 1. – 2. st. n. l.
křesťanská část, řecky
obsahuje:
 4 evangelia = části Nového zákona líčící život a skutky Ježíše Krista (Matouš,
Marek, Lukáš, Jan)
 epištoly (listy apoštolů věřícím)
apoštol = jeden z učedníků Kristových
 Zjevení sv. Jana (Apokalypsa) – o konci světa, posledním soudu

Dějepis
- stoletá válka
Francouzský jazyk
- opakování passé komposé
- ukazovací zájmena
Ruský jazyk
- názvy oblečení - slovní zásoba (uč. 47, 48)
- přepsat do slovníčku (uč. str. 40/3A, 41/4+5A)
Německý jazyk
- dokončit PS č. 1
- opakovat slovní zásobu

