
7.B – čj – od 14. – 17. 4.  

 

Úterý 

Literatura 

1) Budeme pokračovat v literární teorii, měli byste mít zapsaný epos, budu pokračovat 

románem. 

2) Zápis si můžete vytisknout a nalepit, poté se tuto teorii samozřejmě učte. 

3) Jestli ji máme zapsanou, tak nevadí, jen mi to napište na whatsappu 

Zápis: 

 

Literární teorie 

 

Román 

- Prozaický útvar s velkým množstvím postav a dějových linií, hlavní postavy se vyvíjejí 

- Romány se dělí podle různých kritérií: 

Podle času a děje – historický, válečný, ze současnosti atd. 

 Podle tématu – sociální, psychologický, autobiografický atd. 

 Podle formy – román v dopisech, veršovaný román  

Lyricko – epické žánry 

1) Balada – veršovaná skladba, která má základ tragický příběh, ráz balady je pochmurný: lyrický 

prvek se uplatňuje v líčení přírody 

- Klasická balada – vliv lidové slovesnosti, nadpřirozené bytosti, jevy 

- Sociální balada – nositelem tragičnosti jsou sociální poměry 

- Obdobou balady je kramářská píseň ( 16.-19. stol. Na tržištích, zpěv a obrázky) 

2) Romance – báseň středního rozsahu, určitý protiklad balady 

- Pojetí konfliktu je smírné, celková nálada jasnější 

3) Moderní epos – skladba většího rozsahu, do popředí vystupují subjektivní a úvahové prvky   

( uplatňuje se autor) 

4) Poema ( básnická povídka) 

- Podobá se modernímu eposu, ale je kratší 

- Děj zůstává záměrně pouze naznačen, podřizuje se vyjádření autorových citů a úvah 

 

Další úkol: 

Četba v čítance s. 101 – 111 

- Přečtěte si historii Faustova domu a ukázku hry Johanes doktor Faust 

- Do sešitu zapište název hry a odpovězte na tyto otázky:  

1) Které postavy vnášejí do hry komické prvky? 

2) Proč se ve hře objevuje Kašpárek? 



Mluvnice  

Středa 

 

Příslovečné určení 

 

1.) Video: https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU 

2.) Učebnice s. 83 – přečtěte si tabulku a zapište důležité informace, zápis si můžete udělat i 

podle videa, najít si zápis na internetu a vytisknout 

3.) Učebnice s. 84/ 1a  tužkou do učebnice 

4.) Učebnice s. 84/ 2 – dva řádky, do sešitu 

5.) Učebnice s. 84/3 – dva řádky, do sešitu 

 

Pátek 

Sloh 

 

Životopis 

 

- Budeme pokračovat ve psaní životopisů 

- Vaším úkolem bude napsat životopis vaší babičky nebo dědečka ( pokud nemáte, tak jiné 

blízké osoby, které můžete zavolat a potěšit ji svým telefonátem) 

- Veškeré informace zjistěte telefonicky a napište si do sešitu budˇ životopis ve větách, nebo 

strukturovaný ( doporučuji strukturovaný, který se dnes především používá) 

- Na internetu najdete spousty vzorů, jak může vypadat: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02uJRClKGfNXXSq2c4qevR9gbXfJQ:158684811

7612&q=%C5%BDivotopis+vzor+ke+sta%C5%BEen%C3%AD+2019&tbm=isch&source=univ&h

l=cs&sa=X&ved=2ahUKEwi2h_PyrefoAhUlMewKHaV0BGcQsAR6BAgKEAE&biw=1920&bih=96

6#imgrc=X0XOGpfPmdWeRM 

 

Milí žáci, 

stále platí, že se na mne můžete kdykoli obrátit přes email, whatsapp, messenger apod. Také mi 

můžete nafotit vaše práce, splněné úkoly a zaslat na kontrolu. Snažím se vám poskytovat zpětnou 

vazbu na konci týdne prostřednictvím řešení, abyste mi nemuseli vše fotit a zasílat, ale kdykoli 

můžete. Někomu jen řešení nemusí stačit.  

Mějte hezké dny 

Vaše p. uč. Pištělková 
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