
7. A (úterý 2. 6. 2020) 

 

Jazyky online. 

Milí žáci, 

 

od úterý 26.5. 2020  probíhá výuka cizích jazyků také online pro žáky 2. stupně. 

V případě Vašeho zájmu, sledujte, prosím, záložku JAZYKY ONLINE. 

MATEMATIKA 

Opakování - procenta 

Zopakuj si výpočty s procenty a vypracuj samostatně test  PS 223/17A. 

Čas nemáš omezený, můžeš listovat v sešitě i učebnici. Pomocné výpočty si dělej na papír. 

Čitelně vyplněnou tabulku pošli na stankova.perina@seznam.cz do 5.6. 
 

ČESKÝ JAZYK (LITERATURA) – ÚTERÝ 2. 6. 2020 

I. kontrola zadání ze dne 26. 5. 

 

mailto:stankova@seznam.cz


 

II. nové zadání 

1. Zapiš do sešitu 
Literatura období humanismu a renesance 

 

Renesance a humanismus v Evropě 

 

3) ŠPANĚLSKO (16. – 17. století) 



- zlatý věk španělského písemnictví 

- vrcholná velmoc, koloniální stát 

a) drama: Lope de Vega (1562 – 1635) – složil kolem dvou tisíc her 

 Dílo: Fuente Ovejuna (Ovčí pramen = název vesnice) – obraz boje proti útisku 

námět: komtur Gomez, svévolný tyran, byl zabit; vrah měl být potrestán, vesničané jej však i 

přes mučení nevydali 

b) próza: Miguel de Cervantes Saavedra [migel d servantes savedra] (1547 – 1616) 

 Dílo: rytířský román Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha [don kychote de la manča] – 2 díly 

Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha 

 

Vášnivá četba rytířských románů připravila zchudlého šlechtice Dona Quijota o zdravý rozum. Rozhodne 

se obnovit zašlou slávu rytířství a na vyhublé herce Rosinantě se vydá, vyzbrojen vetchým kopím a štítem, do 
světa za dobrodružstvím (ten svět nebyl rozlehlý, rytíř se potloukal po okolí svého statku). Protože v rytířských 

románech má každý hrdina dámu svého srdce, zvolí si Don Quijote prostou děvečku, kterou nazve Dulcineou 

[Dulsineou] z Tobosa, a je pro ni v hádce s kupci zbit. 

 První jeho výprava končí brzy návratem domů. Na další cesty se vypraví provázen zbrojnošem Sancho  

[sančo] Panzou, rozšafným vesničanem, protichůdcem Quijotovým, jemuž slíbil za odměnu vladaření na ostrově, 

který spolu dobudou. 

 Následují četné příhody, např. bitka s větrnými mlýny a stádem ovcí – domnělým nepřátelským vojskem, 

a útok na lvy, kteří si pomateného rytíře ani nevšimnou. 

 Konečně se vrací Don Quijote domů, když se předtím setkal s Dulcineou, vystřízliví ze svých fantazií a 

brzy nato umírá, neboť vystřízlivění pro něj znamená smrt. 

- říkáme-li o někom, že je donkichot (nebo něčí chování nazýváme donkichotské) – spíš než směšnost máme 

na mysli marnou snahu, která není bez významu (skrývá se za ní šlechetný úmysl, osobní statečnost) 

 

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

odpovědi do sešitu. 

 



 



 

 

DĚJEPIS 

Prezentace Jan Hus, husitství, zapsat a naučit  slide  24 pak prezentace Jiří z Poděbrad 

zapsat a naučit  slide 2, pak práce s textem Ladislav Pohrobek, přečti si text a vypracuj 

otázky dozadu do sešitu (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu 

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

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Francouzština MATERIÁL  NA ONLINE HODINU S PANÍ UČITELKOU ŠULOVOU !!  

Procvičování le passé composé- slovesa s pomocným slovesem avoir v záporu, slovesa s 

pomocným slovesem être- shoda podmětu s přísudkem 

Pracovní list s. 2-5 

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

3%A8re_(FLE)/Pass%C3%A9_compos%C3%A9/Le_pass%C3%A9_compos%C3%A9_sf23

5838zp 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Učebnice strana 23, cvičení 8. Jahreszeiten (Roční období). 

Nahlas si přečtěte jednotlivá roční období, naučte se názvy měsíců, které do období patří.  
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Učebnice strana 23, cvičení 9. 

Zavedení tázacího slova Wann? (Kdy?). Do sešitu si podle zadání napište 2 otázky a 2 

odpovědi. Upozorňuji vás na gramatický rámeček im Sommer, im August, im Winter. 

Učebnice strana 23, cvičení 10. V tomto cvičení budete přiřazovat k otázkám 1-7 odpovědi a 

– g. Písemně do sešitu budete formulovat věty jako: Die Schule beginnt im September. Die 

Schule ist im Juni aus. 

 

RUSKÝ JAZYK 

12.lekce – celkové opakování 

1. Dokončete miniprojekt – popis známých osobností 

2. Pracovní sešit str.85/11 – doplňovací cvičení – časování sloves 

3. Pracovní sešit str.87/17 – doplňovací cvičení – barvy duhy (viz učebnice str. 65) 

 

 

 


