
8. 6. 2020
Zadání domácí práce - 8. třída

Hlavním tématem 13. týdne bude opět významový poměr, souřadné souvětí a podřadné souvětí.
Z literatury budeme pokračovat s barokní literaturou. Pošlu vám opět práci s textem.
!!! Online hodina je v úterý 9. 6. 2020 od 11 hodin  a ve čtvrtek 11. 6. 2020 od 11 hodin. 
Způsob přihlášení zůstává stejný.

Přehled všech úkolů 13. týdne:
1. Vypracujte zadaná cvičení ve třídě na „umíme česky“. 
2. Vyplňte testíky, které vám pošlu e-mailem. („Souvětí souřadné a podřadné“ a „Barokní 
literatura“)
3. Zapište si zápis do literárního sešitu. (Pouze ti, kteří nejdou v pondělí do školy.) Vyfoťte a 
pošlete mi fotku.
Všechny úkoly vypracujte do 12. 6. 2020.
_____________________________________________________________________________
Zápis do literárního sešitu:

Baroko
- 16. a 17. století
- zklamání z reformace (řada náboženských válek)
- orientace k víře v Boha (= jediná jistota)
- monumentalita – snaha ohromit člověka

Baroko v literatuře
- působivé popisování scén ničení, násilí a smrti
- kontrast: dobro x zlo, člověk x Bůh, hrůzy války x nadpozemský ráj
- využívání metafory, přirovnání a alegorie
alegorie (jinotaj) – využívá přeneseného významu v rámci celého díla, děj má doslovný a 
zároveň přenesený význam (hlubší, často skrytý), využívá se např. v bajkách

České baroko = literatura doby pobělohorské
- po porážce na Bílé hoře r. 1620
- potrestáni účastníci odboje = nucený exil (jednota bratrská, J. A. Komenský)
- nucená rekatolizace, germanizace (= vrácení na katolickou víru, poněmčování)

Díla: a) emigrantská literatura
b) lidová a pololidová literatura
c) loutkové divadlo

JAN ÁMOS KOMENSKÝ (1592 – 1670)
- osobnost světového významu
- poslední biskup jednoty bratrské (vyhnán do exilu - Polsko, Anglie, Švédsko, Uhry, Holandsko)
- ve svých dílech usiluje o pochopení a poznání světa
Dílo: Labyrint světa a ráj srdce – alegorie světa jako města s postavou poutníka (autor), 
kterého provází průvodci Vševěd Všudybud a Mámení; společně si prohlížejí všechna 
zaměstnání = ostrá kritika společnosti

Orbis pictus (Svět v obrazech) – ilustrovaná učebnice jazyků
Velká didaktika – spis popisující vyučovací metody
Brána jazyků otevřená – učebnice latiny
...

Komenského jazyk – bohatý (synonyma, několikanásobné větné členy), složitá souvětí 
(středníky, dvojtečky...)


