2. KONZULTACE - 2. 10. 2020
1. hodina
PÍSEMNÁ PRÁCE


Ukázka PP – Cermat – zadání, záznamový arch – projekce

Požadavky na PP – projekce souboru (web školy)
Slohové útvary – doporučené, nedoporučené – projekce souboru (web školy)
Domácí úkoly – projekce zadání (web školy)


Uložení úkolů za domácí práci – mailem postupně do konce listopadu
o Adresa: odehnal@skola-auto.cz

VZNIK A VÝVOJ ČEŠTINY
(učebnice strana 8 – 14)







Jazyk, úloha jazyka, jazyk a myšlení
Vývoj jazyků – Dělení jazyků (projekce souboru – web školy)
Vývoj češtiny
o Praslovanština
o Staroslověnština
o Čeština
 Milníky vývoje spisovné češtiny:
 1.stopy češtiny – Litoměřická kapitula
 Reforma J.Husa
 Jan Blahoslav – Gramatika česká
 J.A.Komenský a Bratrský pravopis (Bible Kralická)
 Národní obrození – Dobrovský, Jungmann, Gebauer
 Pražský lingvistický kroužek -20.století
Úz – norma – kodifikace
o Pravidla českého pravopisu
Jazyková kultura – spisovná a nespisovná mluva

2. hodina
PRAVOPIS
(učebnice strana 15 – 53)










Zvuková stránka jazyka (fonetika)
o hlásky – samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
o tvorba hlásek
o seskupování hlásek – slabiky
o výslovnost, přízvuk
o zvuková podoba věty
Grafická stránka jazyka (s. 19 – 24)
o Písmo
o Pravopis (Pravopisné jevy-soubor – web školy)
 vyjmenovaná slova
 koncovky – i/y
 skupiny – bě, vě, mě – bje, vje, mně
 předložky z/ze, s/se
 předpony
 velká písmena
 slova přejatá
Slovní zásoba (s. 24 – 29)
o Slovníky
o Obohacování slovní zásoby
 Změna původního významu
 Tvoření nových slov
 Spojování slov, sousloví
 Přejímání slov z jiných jazyků
o Slova stylově neutrální a zabarvená
 Spisovná, nespisovná
 Slovo a jeho význam
 Homonyma, synonyma, antonyma, polysémie
 Změny slovního významu
Tvoření slov (s. 29 – 32)
o Odvozování – přípona, předpona
o Skládání
o Zkracování
o Přejímání slov z cizích jazyků
Tvarosloví – slovní druhy (s. 34 – 53)
o Ohebné a neohebné slovní druhy (změna koncovky, flexe)
 Skloňování, časování
o Mluvnické kategorie – rod, číslo, pád, vzor
o Životnost a neživotnost

DOMÁCÍ ÚKOLY

VELKÁ PÍSMENA
Velká písmena Ty tvoje -vejkoviny, voják – vejk, jsme národ – vejků, - idáš zradil, chová se
jako – idáš, Karel -eliký, Karel -tvrtý, postava – ludného -olanďana, potuluje se tu jako –ludný
-olanďan, -ervená – arkulka, -arkulka je čepice,, hraji – arkulku, -rincezna –iroslava, -yšná rincezna, - istr –řeboňský,, - yšebrodský -istr, -istr – an – us, Komenský je –čitel -árodů, -nich ázavský, -řemyslovci, -nišský řád, -arxista, -ezuita, - rantiškáni, -řesťané, - užický –rb, -anák, ěsíčňan, - ebešťan, -ozemšťan, -ongol je občanem Mongolska, Má šikmé oči jako –ongol, jsi parťan,všude je uctíván nějaký –ůh, křesťanský – ůh -án -ůh,antičtí -ozi, -rorok je věštec,
Mohamed byl – rorok, církevní – tcové, naši –tcové, -ocha -vobody, everka, -olárka, ečernice, - elký -ůz na obloze, - luneční soustava, -ys -obré - aděje, - erudova –lice

DOPLŇTE I A Y
V létě jezdím do B…střice ke své bab…čce. B…vám tam rád. O prázdninách m…slím pl…ne čas
rychleji než v zimě. Ob…čejně se budím okolo osm… hodin a hned v…b…hám na dvůr ke
slep…cím a k dob…tku, který už spokojeně přežv…kuje. Jen když je vedro, sužuje ho hm…z,
hlavně mouchy, proto je odháním b…čem nebo l…skovým prutem, ale tak, abych dobytek
nev…plašil. Odpoledne vyrážíme s kamarády k rybníku. Spl…váme v třp…tící se vodě, někdy
vyplašíme i lysky v blízkém rákos…. Po dešti v…cházíme do lesa na houby, nacházíme nejen
hřiby ale i l…šky. Les se mi l…bí nejen pro to, co v něm nasb…rám, ale i pro jeho vůni,
třpytivé kapky ros… na větv…ch, pro ptačí zpěv.

DOPLŇTE SPRÁVNÝ TVAR PŘÍČESTÍ MINULÉHO
Poslové vyprávěl…, že se ke králi nedostal…, prosebné listy jim sebral… a roztrhal…. V tom se
rozlétl… dveře ochozu a v nich písař. Vyzval havíře, aby se rozešl…, ale oni neuposlechl….
Jejich oči prozrazoval… zklamání i odhodlání. Strach padl z havířů na město, vrata i okenice
se zavíral…, měšťané je zabezpečoval… závorami. Tváře konšelů pokrýval… studený pot a
bledost, konšelé a těžaři se chvěl…, zatímco ulice duněl… kroky horníků. Za okenicemi ukrytí
Kutnohorští naslouchal… krokům. Kam vedl…? Pryč z města! Zprávy o tom, že se poslové
vrátil…, se rozlétl… po kraji. Havíři ten den nenastoupil… do šachet a sbíhal… se do Vlašského
dvora. Zaplavil… nádvoří, tísnil… se v bráně, davy přibýval… i všude v okolních uličkách. Tisíce
mužů hučel…, přešlapoval… v očekávání. Sem tam se bělal… i ženské šátky. Pak se všechny
obličeje otočil… jedním směrem : „Přišl…!“

