Týdenní domácí úkol – datum odevzdání: 18. dubna 2018
1/ Rozliš literární druhy - doplň správnou variantu pod sloupec:
a) Pacholátko boubelaté,
očka modrá, vlásky zlaté.
Ústa jako máky plané,
celé jako malované.
Po dolíčku v každém líčku
a čilejší nad rybičku.
(J. V. Sládek: Skřivánčí písně)

b) Byli dva bratři, jeden byl bohatý
statkář, neměl žádných dětí a byl
tuze lakomý. Druhý, chudý chalupník,
měl jedinou dceru. Když šlo děvčeti
na dvanáctý rok, dal ji bratru do služby.
„Služ jen, Manko, spravedlivě,“ řekl jí
strýc, „až vystoupíš, dám ti místo mzdy
Jalovici. Právě mám čtyrnedělní tele, to
Jistě bude milejší než peníze.“
(B. Němcová: Chytrá horákyně)

_______________

________________

c) ROSAVA: Dcero Trnkova!
DOROTKA: Kdo to volá?
/Okno se otevře a u něho
stojí v lesku večerních
červánků Rosava v černém
rouchu./
ROSAVA: Neznáš mě již?
DOROTKA: Svaté síly, jestli
mě nemámí podivný šat –
(J. K. Tyl: Strakonický dudák)
________________

2/ Přiřaď ke správným charakteristikám – PRÓZA – POEZIE - DRAMA
a)____________psáno přímou řečí – formou monologů a dialogů vystupujících postav, doplněno scénickými poznámkami,
určeno k předvádění na jevišti
b)____________ psáno ve verších a slokách řečí vázanou rýmem a rytmem
c)____________psáno ve větách a odstavcích řečí nevázanou, volně plynoucí, nepodléhající zákonům rytmu
3/ K uvedeným charakteristikám doplň správný literární druh – EPIKA – LYRIKA – DRAMA:
a)_____________ autor líčí své pocity, názory, dojmy, citové prožitky, nálady, popisy
b)_____________ lit. dílo určené k předvádění na scéně (živými osobami, loutkami)
c)_____________ vypráví příběh, děj odehrávající se v čase zpravidla vyprávěn chronologicky

3. Znázorni větné členy:
Na úpatí hory se majestátně tyčila stará borovice.

4. Napiš v množném čísle:
maličký vrabec _________________________

lehký atlet _______________________________

hluchý stařec __________________________

český sportovec _________________________

Jitčin kamarád _________________________

liberecký občan _________________________

divoký kocour __________________________

dlouhý had _____________________________

5. Doplň i/y
l__skov__ oříšek
pomal__ hlem__žď
pl__nul__ hovor
odp__kat s__ v__nu
zal__kal se sm__chem
v__sací zámek

