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Literatura: Skripta I. po str. 20
Šiju, šiju si botičky
do sucha i do vodičky:
sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.
(Karel Jaromír Erben:
Kytice)

E
nevím, k čemu bych tě přirovnal
Tři linky táhlý tón tvůj zaznívá
Telegrafistce někdo lásku lhal?
Tři linky každá stejně pravdivá
(Vítězlsav Nezval: Abeceda)

Už to žito na souvrati,
vlní se a v slunci zlatí;)
vlň se, vlň se, žitko, zlaté,
čekali jsme dlouho na tě.

Jak jsem, olše, měl vás rád
v podvečerní, vonný chlad,
nad vodou, když schýlen sám,
stín váš chvěl se sem a tam.

(Josef Václav Sládek: Selské
písně a české znělky)

(Antonín Sova: Květy intimních nálad)

Zemřela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly;
i přicházely každičkého rána
a matičku svou hledaly.

Někdo se bojí vlastní ženy
A někdo třeba upíra
Někdo je v přítmí vyděšený
Ve tmě už téměř umírá

(Karel Jaromír Erben: Kytice)

(Jan Burian: Zubař)

Král Karel s Buškem z Vilhartic
teď zasedli si k dubovému stolu ti dva už pili mnohou číši spolu
a zapěli si z plných plic.

Té, která byla raněna
a sežehnuta bleskem krásy,
básnířky, která vplétala si
krvavé trní do jména.

(Jan Neruda: Balady a romance)

(Jaroslav Seifert: Píseň o Viktorce)

Beruško,
půjč mi jednu tečku!
Třeba tu,
co máš na zadečku.

Jenž čeká, zdali víno jeho
se do brázd vyschlých rozleje,
na snivých květech v jiných světech
zda zavěsí své krůpěje.

(Jiří Žáček: Říkanka pro berušku)

(František Gellner: Po nás ať přijde potopa)

Procvičování
https://www.mojecestina.cz/article/2011010901-test-druhy-rymu-1
https://www.mojecestina.cz/article/2011020502-test-druhy-rymu-2
https://www.mojecestina.cz/article/2011020601-test-druhy-rymu-3

Připomínky k předchozím DÚ:
-

pozor na správně zapsané odstavce
nepoužívat zbytečně ukazovací zájmena/ten, ta, to, ti…/
Mně - 3. a 6. pád
Mě - 2. a 4. pád

Pozor na používání zájmena můj a svůj. Platí:
Pokud přivlastňujeme podmětu věty, užijeme zvratné zájmeno svůj /král si dal zavolat své dcery/
Pokud nepřivlastňujeme jen podmětu, ale např. skupině podmět přesahující, použijeme zájmeno můj

Mluvnice: řešení DÚ z minulé hodiny

Velká písmena

Ty tvoje švejkoviny, voják Švejk, jsme národ švejků, Jidáš zradil, chová se jako jidáš, Karel Veliký, Karel
Čtvrtý, postava Bludného Holanďana, potuluje se tu jako bludný Holanďan, Červená karkulka, karkulka je
čepice, hraji Karkulku, princezna Miroslava, Pyšná princezna, mistr Třeboňský, Vyšebrodský mistr, mistr
Jan Hus, Komenský je Učitel národů, Mnich sázavský, Přemyslovci, mnišský řád, marxista, jezuita,
františkáni, křesťané, Lužický Srb, Hanák, Měsíčňan, nebešťan, mimozemšťan, Mongol je občanem
Mongolska, Má šikmé oči jako mongol, jsi sparťan, všude je uctíván nějaký bůh, křesťanský Bůh Pán Bůh,
antičtí bozi, prorok je věštec, Mohamed byl Prorok, církevní Otcové, naši otcové, socha Svobody,
Severka, Polárka, večernice, Velký vůz na obloze, Sluneční soustava, mys Dobré naděje, Nerudova
ulice, ulice Jana Nerudy, sídliště Moravské předměstí, Sídliště Míru, Pražský hrad, pražský orloj, Chrám
sv. Víta, Vyšehrad, ulice Pod Lipami, Betlémská kaple, kaple Betlémská, Univerzita Karlova, Karlova univerzita, chodil do sokola, sokol je pták, sokolové mají svou organizaci Sokol, základní škola, Základní
škola Milady Horákové, naše gymnázium je mladé, Gymnázium J. K. Tyla, Spojené státy, Dánské
království, Kancelář prezidenta republiky, pracuje na ministerstvu zemědělství, Velvyslanectví Francouzské
republiky v Praze, je na magistrátě, Městský úřad v Písku, Strana zelených, demokratická strana,
Zelenohorský rukopis, jak na Nový rok, tak po celý rok, v novém roce jen to nejlepší, masopust, klekání, já
Vánoce prožívám, dožínky, automobil Škoda, jezdím škodovkou, chodím v botaskách, Ariel je prášek, Plzeň
je dobrá značka, piji plzeň, Plzeňský Prazdroj, plzeňské pivo, filosofická fakulta nepřijímá, Pedagogická
fakulta UK, Jih je chudý, fouká severák

Nové učivo: administrativní styl
Témata pro DÚ: 1/ Stížnost na chování řidiče autobusu
2/ Reklamace vadného výrobku
3/ Otevřený dopis starostovi ohledně zřízení spalovny
4/ Žádost o poskytnutí financí na tábor pro handicapované děti
5/ Motivační dopis pracovní agentuře

