
7. A  - úterý 17. 3. 2020 

 

Matematika 

Poměr 
 přečíst str. 177-179 

do ŠS 177/1-3, zapsat teorii str. 178-179 (bez cvičení 4-7) 

 

Český jazyk (literatura) 

1. Čítanka str. 49 – přečíst ukázku  

Ivan Olbracht: O stvoření světa a člověka 

2. Čítanka str. 51 – přečíst ukázku 

Jak vznikl svět 

3. Napsat zápis do sešitu 

ANTICKÁ LITERATURA 

= literatura starověkého Řecka a Říma, základ evropské vzdělanosti, dodnes inspirační zdroj 

1. Řecká literatura (8. st. př. n. l. – 1. a 2. st. n. l. do expanze Říma) 

Autoři: 

 Homér – básník, eposy Ilias a Odyssea 

Ilias zachycuje poslední dny trojské války; 

Odyssea zachycuje několikaleté dobrodružné putování krále 

Odyssea při návratu z trojské války do rodné vlasti 

 Ezop – bajky 

 Aischylos, Sofokles, Euripides – tragédie 

 Platón – filozofická próza 

 

2. Římská literatura (od 3. st. př. n. l. – 5. st. n. l.) – latinská, většinou nepůvodní (vliv 

řecké literatury) 

Autoři: 

 Plautus – komedie 

 Cicero – politické řeči, dopisy 

 Gaius Julius Caesar – paměti (Zápisky o válce galské) 

 Vergilius – lyrika 

 Ovidius – milostné verše 

 Seneca – filozofie 

 Tacitus – historie 

 

4.Čítanka str. 50 – přečíst ukázku 

 Publius Ovidius Naso: Stvoření člověka 



 

Dějepis 

Dějepis prezentace na mailu (dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139) 
Stoletá válka, opsat slide: 6, pak zhlédnout video na streamu Slavné dny:  
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-jana-z-arku-dobyla-orleans-7-kveten-

1429-152962 

Francouzský jazyk 

Francouzština Passé composé příčestí do sešitu vypracuj cvičení podle zadání  (veškeré materiály na 

mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:perina1139, ve složce 7.ročník) 

 

Německý jazyk 

Učebnice str. 48- modální sloveso kónnen- z tabulky opsat do ŠS a naučit se podle tabulky 

časovat. 

Učebnice str. 7 cv. 4 do ŠS opsat otázky i odpovědi a přeložit text do ČJ. 

 

Ruský jazyk 

 

Názvy oblečení – procvičování – 10.lekce 

1) Opakovat slovíčka – učebnice str. 47/48  

2) Učebnice str. 42/7 – doplnit, 43/11 – do škol. sešitu 

3) PS – str.57 -59/15 - křížovka 
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