
25. 5. 2020
Zadání domácí práce - 8. třída

Hlavním tématem tohoto týdne bude významový poměr a souřadné souvětí.
Z literatury se budeme věnovat renesanční literatuře. Pošlu vám opět práci s testem.
Připomínám, že máte číst. Příští týden (do 5. 6.) bude termín odevzdání zápisu ve čtenářském 
deníku.

!!! Online hodina je v úterý 26. 5. 2020 od 11 hodin  a ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 11 hodin. 
Heslo zůstává stejné. Kdo neví, jak na to, pošlu těsně před hodinou odkaz do emailu. Přes 
ten se snadno přihlásíte.
Případně mi napište, domluvíme se, pomůžu s připojením apod.
Účast je samozřejmě povinná. Když byste se nemohli zúčastnit, napište mi omluvenku.

Přehled všech úkolů 11. týdne:
1. Vypracujte zadaná cvičení ve třídě na „umíme česky“ (do pátku 29. 5. 2020).
2. Zapište si do literárního sešitu zápis (viz níže).
3. Vyplňte testík, který vám pošlu e-mailem. (Významový poměr.)
4. Vypracujte testík z literatury – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
A to bude pro tento týden všechno. :-)
_____________________________________________________________________________
2. Zápis do literárního sešitu

Miguel de Cervantes y Saavedra (1547 - 1616)
• nejslavnější španělský renesanční spisovatel  
• rytířský román: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha (hlavní hrdina – chudý 
venkovský šlechtic, čtenář rytířských románů, snílek, touží obnovit slávu potulného 
středověkého rytířstva)

Renesance a humanismus v Čechách
- 70. léta 15. st. - 20. léta 17. století
- renesance se příliš neprosadila
- humanismus – dvě základní linie:

• latinští humanisté (psali latinsky)
• národní humanisté (psali česky)

- nejvýznamnější autoři:
• Václav Hájek z Libočan – dílo Kronika česká (české dějiny do r. 1526, 

historické nepřesnosti, oblíbená)
• Jan Blahoslav – přeložil Nový zákon

- Bible kralická – velmi oblíbený překlad bible používaný i na Slovensku, kolektivní dílo

3. + 4. Vypracujte testíky z mluvnice i literatury.
• Pošlu Vám odkazy na test e-mailem.
• Na začátku testu musíte vyplnit svůj e-mail – vyplňte prosím ten, na který jsem test 

odeslala.
• Pozor, test lze odeslat jen jednou.
• Když by něco nefungovalo, hned mi napište, vyřešíme to společně.
• Termín odevzdání 29. 5. 2020.


