Milí osmáci,
srdečně zdravím. Mám radost, že se mi většina z Vás ozvala, neozvala se pouze
jedna osoba, tak bych byla ráda, aby to bylo napraveno.
S úkoly jste se poprali statečně, většinou jste pochopili. Opravujte si podle toho,
co Vám napíšu, popřípadě pošlu. Tak jen tak dál :-))

1) MLUVNICE
a) Práce tentokrát bude formou pracovního listu, takže kdybyste to chtěl někdo
zpracovávat přímo ve wordu, napište mi a já Vám to obratem ve wordu nebo
jiném textovém dokumentu pošlu. Nebo to vypište do školního sešitu, klidně i
přímo do e-mailu.
ODEVZDEJTE DO KONCE TÝDNE

b) Procvičujte diktáty na programu DIDAKTA - Diktáty 2 - 8. ročník - i/y v
různých částech slova, přejatá slova obecná a vlastní, popřípadě souhrnné
diktáty pro nižší ročníky.
Vyzkoušejte alespoň 3x po 10 spojeních a napište mi, jak jste byli úspěšní.

Vypiš podmět, určete jeho druh (vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný).
Vypište přísudek, určete jeho druh (slovesný, jmenný se sponou, vyjádřený
citoslovcem):
podmět
Přestaň si už konečně
vymýšlet.
Kdo
je
tady
nejupovídanější?
V
televizi
vysílají
novou detektivku.
Protože
je
spojka
podřadicí.
Přestali
jste
se
soustředit na zadaný
úkol.
Cink
kamínek
do
okna.
Pavel je velmi často
velice neukázněný.
Stal se mým největším
přítelem.
Někteří
lidé
po
přestávají ovládat.
Vyhovuje mi pracovat
večer.
Vrátili bychom se až
pozdě večer.
Není
možné
mu
pomoci.
Karla IV. nazývali
Otcem vlasti.
Chtěli bychom se o
něho postarat.
Na tržnici se prodává
ovoce.
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všeobecný
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slovesný

2) LITERATURA
- zapiš si, nebo vytiskni a nalep do literárního sešitu

Stavovské divadlo
- otevřeno 1783
- původní název Hraběcí Nosticovo divadlo, pak Stavovské, pak Tylovo,
nakonec Stavovské
- v roce 1787 vystoupil sám Mozart a osobně dirigoval svoji operu Figarova
svatba
- poprvé zde zazněla česká hymna
po 1. sv. válce - součástí Národního divadla

Národní divadlo
- první zmínky již od po. 19. st. - u zrodu František Palacký
- r. 1868 - položení základního kamene
- r. 1881 - slavnostní otevření - premiéra Smetanovy Libuše
- o 3 měsíce později při dokončovacích pracích vyhořelo - sbírka mezi lidmi
r. 1883 - znovuotevření - opět Smetanova Libuše

- architekti - Josef Zítek, Josef Schulz
- malíři - Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais, Václav Brožík, František Ženíšek
- sochaři - Josef Václav Myslbek, Jan Štursa, Antonín Wágner, Bohuslav
Schnirch

Zodpověz následující otázky (najdi na netu):
1) Kdo je autorem textu hymny, kdo je autorem hudby?
2) Odkdy tuto hymnu máme jako státní symbol?
3) Z kterých významných míst či měst byly přivezeny kameny do základů
stavby Národního divadla?
OFOŤ NEBO NASKENUJ A POŠLI DO KONCE TÝDNE

Mějte se hezky a opatrujte se.

ŠK

