Český jazyk a literatura – 7. A – Pechová, apechova@zskucb.cz
14. 4. – 17. 4. 2020
Dobrý den,
po Velikonocích se opět vracíme v mluvnici ke skladbě. Naposledy jsme si vysvětlili a
procvičili větný ekvivalent a také věty jednočlenné (bez podmětu) a dvojčlenné (s podmětem).
K těmto větám se nyní vrátíme a zkusíme si je procvičit.
V literatuře probíráme renesanci a dnes se zaměříme na dílo Důmyslný rytíř Don Quijote de la
Mancha od Miguela de Cervantese.
1. Zkontrolujte si a opravte pracovní list Velikonoce – správné řešení najdete na konci
souboru.
2. Připomeňte si, jaký je rozdíl mezi větami jednočlennými a dvojčlennými.
(viz zápis z týdne 30. 3. – 3. 4.)
Připomínám:
Věty jednočlenné se označují někdy také jako věty bez podmětu – to znamená, že
nemají základní skladební dvojici (podmět a přísudek), mají pouze přísudek, podmět
tam chybí – nelze doplnit. Většinou bychom si místo podmětu mohli doplnit nějaké
neurčité ONO. Jedná se třeba o tělesné stavy (Píchlo mě v zádech.) nebo počasí (Prší.)
Věty dvojčlenné se označují jako věty s podmětem, mají celou základní skladební
dvojici – podmět i přísudek. Podmět může být vyjádřený, ale i nevyjádřený. (Maminka
peče bábovku. (my) Budeme ji mít odpoledne ke kávě.)
3. Procvičte si věty jednočlenné a dvojčlenné na internetu:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/354 - věty jednočlenné a dvojčlenné - třídění
https://www.skolasnadhledem.cz/game/782 - věty jednočlenné a dvojčlenné 2 – ano/ne
https://www.skolasnadhledem.cz/game/356 - kvíz podmět - určování podmětu
4. Procvičte si v pracovním sešitě na straně 35 /cvičení 2, 3a, 4.
Ve cvičení 2 pište pouze čísla vět, ve cvičení 3 nedělejte část b, ve cvičení 4 si musíte
doplnit vhodný podmět a zachovat význam věty.
Chtěla bych vědět, jak vám to jde, proto mi pošlete vypracované cvičení PR.S. 35/ 2
a 35/ 4 nejlépe do Bakalářů Domácí úkoly (obdrželi jste video, jak odevzdat úkol
přes Bakaláře). Tam můžete opsat výsledky nebo například vyfotit stránku
v pracovním sešitě a dát jako přílohu.
Komu by nešlo takto odevzdat, je možné poslat na mail apechova@zskucb.cz.
Odevzdejte prosím do 17. 4. 2020.
Děkuji.
Alena Pechová

Literatura
1. Probíráme renesanci. Naposledy jste si měli doplnit a vypsat do sešitů zápis o
renesančních autorech. Zkontrolujte si zápis v sešitech – zde je správně doplněný.
2. Vybereme si dnes nejznámějšího španělského renesančního autora a jeho slavné dílo –
přečtěte si na internetu, kdo to byl MIGUEL DE CERVANTES https://www.aktualne.cz/wiki/kultura/miguel-de-cervantes-ysaavedra/r~9f7309e687a711e5a896002590604f2e/
3. Na další stránce máte úryvek ze slavného Cervantesova díla – Důmyslný rytíř Don
Quijote de la Mancha – přečtěte si úvod (o čem román je) a pak úryvek. Splňte
úkoly k textu. Řešení mi neposílejte. Správné řešení zveřejním opět za týden.

RENESANČNÍ AUTOŘI
1. ITÁLIE
Dante Alighieri
- básník z Florencie, v jeho tvorbě láska k zesnulé Beatrici
- dílo: Božská komedie = epos o 3 částech: Peklo, Očistec, Ráj
Giovanni Boccaccio
-

z Florencie
dílo: Dekameron = soubor 100 novel (deka =deset) – příběhy o lásce, které si vypráví
10 přátel 10 dní

2. FRANCIE
Francois Villon
- francouzský básník, z chudé rodiny, vedl bouřlivý život
- tzv. villonská balada
- dílo: Závěť (Velký testament)
Francois Rabelais
-

lékař, spisovatel
dílo: Gargantua a Pantagruel= satirický román o obrech, parodie

3. ŠPANĚLSKO
Miguel de Cervantes y Saavedra
- dílo: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha = román, parodie na rytířské romány,
postava Don Quijote (donkichot)

MIGUEL DE CERVANTES – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

Přečtěte si tuto ukázku a odpovězte. (vytiskněte si nebo pište na papír odpovědi a vložte do portfolia)
1. Vyberte pravdivé tvrzení:
A) Poté, co Quijote dojedl, zavřel se s hostinským ve stáji a ten ho pasoval na rytíře.
B) Quijote donutil hostinského, aby ho pasoval na rytíře, a poté na dvoře zabil mezkáře.
C) Quijote přesvědčil hostinského, aby ho pasoval na rytíře, a na pasování se šel připravovat na dvůr.

2. V textu najděte výrazy odpovídající následujícím významům:
Správce hradu____________ vlastník mezka _____________ lékař _____________

3. Jaký je Don Quijote? Napište 3 přídavná jména, která ho charakterizují.
________________________________________________________________
4. Don Quijote se v několika věcech pomýlil, např. zapískání na píšťalu považoval
za hudbu k hostině. Najděte v textu další 4 záměny.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Zjistěte, koho nazýváme donkichot a co znamená slovní spojení boj s větrnými
mlýny.
donkichot_____________________________________________________________
boj s větrnými mlýny__________________________________________________

ŘEŠENÍ

Zvykem je zdobit byt
Vajíčka o Velikonocích barví přes šedesát procent oslovených.
Stejný počet lidí pak drží zvyk polévat chlapce vodou nebo šlehat
dívky pomlázkou. Tu si ale vlastnoručně plete jen necelých čtyřicet
procent dotázaných. Zvyky obecně nejvíce dodržují vysokoškolsky
vzdělaní lidé, kteří také nejčastěji chodí na procházky. Celkově
právě návštěva přírody je druhou nejoblíbenější aktivitou
respondentů. Vybralo ji 69 procent z nich.
„Úplně nejvíc - tři čtvrtiny lidí si o jarních svátcích zdobí byt,“ říká
socioložka. „Připravují prostírání, ozdoby, nosí si domů kočičky a
podobně. S tím úzce souvisí hned druhá nejčastější činnost, což
jsou vycházky do přírody,“ vysvětluje.
Zdroj: iRozhlas, Zdeňka Trachtová, průzkum, 19. dubna 2019
1) Doplňte správná písmena do textu.
2) Nadpis - Zvykem je zdobit byt. – poznáte podmět ve větě? Podtrhněte a napište, jakým
slovním druhem je vyjádřený. – podmět je zdobit – infinitiv slovesa (kdo, co je zvykem?)
3) Číslovku 69 napište slovy: šedesát devět
4) Určete slovní druhy. Pište číslem.
Přes- 7, kteří - 3, prostírání - 1, jsou - 5, tři - 4, nich - 3, o - 7, drží – 5, nebo – 8,
nejoblíbenější - 2
5) Převeďte větu do minulosti:
Zv_(i/y)ky obecně nejvíce dodržují v_(i/y)sokoškolsky vzdělaní lidé, kteří také nejčastěji chodí
na procházky.
Zvyky obecně nejvíce dodržovali vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří také nejčastěji
chodili na procházky.
6) Vymyslete a napište synonyma (slova podobného významu) k těmto slovům:
Chlapec – kluk, hoch, dívka – děvče, holka, aktivita - činnost, zvyk - obyčej
7) Spojte, co k sobě patří.
1 Velikonoce
2 vysokoškolsky
3 druhá
4 socioložka
5 voda
6 polévat
7 kočičky
8 připravují
9 čtyřicet
10 návštěva

6 neurčitý slovesný tvar (infinitiv)
8 určitý slovesný tvar
9 základní číslovka
3 řadová číslovka
10podstatné jméno abstraktní
1 podstatné jméno pomnožné
5 podstatné jméno látkové
4 přejaté slovo (z cizího jazyka)
2 složené slovo
7 mnohoznačné slovo

9) Doplňte tabulku (pište základní tvar v mužském rodě):
základní tvar – 1. stupeň
2. stupeň

3. stupeň

vzdělaný

vzdělanější

nejvzdělanější

oblíbený

oblíbenější

nejoblíbenější

častý

častější

nejčastější

10) Rozhodněte (zde využijete i matematické znalosti), zda jsou následující tvrzení pravdivá:
a) Vajíčka o Velikonocích nebarví více než 40 procent lidí.
ano
ne
b) Přes 60 procent lidí dodržuje zvyk polévat chlapce vodou
nebo šlehat dívky pomlázkou.
ano
ne
c) Pomlázku si vlastnoručně plete každý druhý dotázaný člověk.
ano
ne
d) Zvyky dodržují jen vysokoškolsky vzdělaní lidé.
ano
ne
e) Více lidí chodí na procházky, než zdobí vajíčka.
ano
ne
f) 75 procent lidí si o Velikonocích zdobí byt.
ano
ne

