Učivo v týdnu od 18. 10. – 22. 10. 2021
V tomto týdnu si dokončíme látku o obohacování slovní zásoby, začneme se skloňováním jmen
přejatých, budeme procvičovat pravopis.
Mluvnice – pondělí 18. 10.
Učebnice - str. 17 – zopakuj si odpovědi na otázky v hnědé tabulce (10 otázek – ústně)
PS – str. 10, cv. 12, 13, 14
-str. 24, cv. 1,2 (u těchto cvičení si můžeš zopakovat v PS – přehled učiva a poučky str.20)
středa 20. 10.
Zápis do ŠS:
Skloňování obecných jmen přejatých
Mnohá přejatá obecná podstatná jména se k rodu a vzoru zařazují stejně jako jména domácí (podle
zakončení v 1. a 2. pádě).
např.: titul – bez titulu (hrad bez hradu), politika – bez politiky (žena bez ženy, chirurg – bez chirurga
(pán bez pána)…..
Učebnice – str. str. 20 – 21 cv. 1 a, b (ústně)
PS – str. 24 – 25 cv. 3, 4, 5, 6, 7
Všechna cvičení zadaná do PS vypracuj písemně!!!
Literatura - úterý 19. 10.
V tomto týdnu budeme pokračovat v České moderně.
Zápis do sešitu na literaturu (zapiš si a nauč se):
Otokar Březina (1868 – 1929)
-básník, vl. jménem Václav Jebavý, představitel symbolismu, byl přesvědčen o nadpozemském světě,
navazuje na kontakt s duchovním světem
sb. Svítání na zapádě – naděje v podobě víry (západ – symbol smrti)
sb. Stavitelé chrámů – spojení vesmíru s pozemským světem
sb. Ruce – představa o sbratření světa (symbol spojených rukou obepínající svět)
Čtenářská gramotnost - písemně vypracuj otázky v PS str. 48 – J. S. Machar Zde by měly kvést růže,
úkol 1, 2, 3, 4, 5
čtvrtek 21. 10.
Nauč se a zapiš do sešitu na literaturu:
Karel Hlaváček (1874 – 1898)
-básník, představitel symbolismu a dekadence, vyjadřuje intenzivní citové zážitky – marnost, únava,
kontrast (láska – nenávist, krása – ošklivost)

sb. Mstivá kantiléna – považována za vrchol symbolismu, 12 básní inspirovaných historii
Čtení – přečti si v čítance str. 35 – 41, odpověz na otázky za článkem (ústně) – Příběhy Dona Quijota
Sloh – zopakuj si charakteristiku literární postavy – po návratu do školy bude slíbená slohová písemná
práce

