2.B SAMOŠTÚDIUM 6.4.2021 – 9.4.2021
MAT – Mgr. Čakajdová lubicacakajdova@gmail.com
SJL - PaedDr. Krajčovičová
F. M. DOSTOJEVSKIJ - ruská literatúra
- román Zločin a trest- vrchol svetového realizmu, psychologický román V celom diele sa autor
zaoberá duševným rozpoložením hlavnej postavy a kladie na to niekedy väčší dôraz ako na samotný
dej.
- príbeh sa odohráva v Petrohrade, hlavná postava je Raskoľnikov, ktorý prichádza do Petrohradu
študovať. Pre chudobu musí čoskoro zanechať štúdia. Je to rozpoltená osobnosť. Je človek, ktorý
veľmi silno vníma cudziu bolesť. Riskuje svoj život, aby zachránil z plameňov deti, podelí sa so
svojimi peniazmi, hoci ich má sám málo. Je to nadaný a bystrý mladý človek. Zároveň je aj hrdý,
uzavretý a samotár, možno aj preto, lebo verí vo svoju výnimočnosť. No jeho hrdosť je zraňovaná na
každom kroku: musí sa skrývať pred domácou, ktorej je dlžný a chodí von v otrhaných šatách, za čo sa
mu okoloidúci vysmievajú. A tak dospeje k teórii o obyčajných ľuďoch podriadených neobyčajným
ľuďom, ktorí môžu spáchať aj zločin. Súčasťou tejto “teórie“ bolo aj to, že existujú dve skupiny ľudí.
Prvá sú takzvaní neobyčajní ľudia, ktorá majú vládnuť a druhá, to sú obyčajní ľudia, ktorí sa musia
podriadiť.
Raskoľnikov mal takú teóriu, že keď zbaví svet zlého človeka, tak by mal by za to odmenený a nie
potrestaný.
Po dlhých úvahách sa rozhodne zabiť starú úžerníčku, aby získal „slobodu“ pre seba i ostatných.
K tomu, že zabil dve v podstate bezbranné stareny došlo preto, lebo nepochopil jednu zásadnú vec a
to, že aj zlí ľudia sú ľudia.
Neskôr príde na to, že vykonal nemorálny čin a sám sa udá a odchádza na nútené práce spolu so
Sofiou (Soňou) dcérou opilca Marmeladova (dobrosrdečná, pre biedu jej rodiny sa stala prostitútkou,
nakoniec dobrovoľne odchádza s Rodionom) na Sibír na osem rokov. Tam R. pochopí, ako veľmi
Sofiu miluje a osem rokov, ktoré má stráviť na nútených prácach mu pripadá ako osem dní.

ANJ - Mgr. Ondrušová
Na precvičenie gramatiky: vypracujte v učebnici na str. 114 cvičenia 1,2,3,4.
K cvičeniu 1 odporúčam pozrieť si tabuľku slovies na obale pracovného zošita.
V cvičení 2 si dajte pozor na tvar zápornej a opytovacej vety.
V cvičení 3 pozorne čítajte všetky vety.
K cvičeniu 4 si prečítajte v pracovnom zošite na str. 65 dole: Go má dva tvar trpného príčastia – been
a gone.....
Riešenie mi nemusíte posielať, dostanete kľúč k cvičeniam.

NEJ - Mgr. Nováčiková
RUJ – Mgr. Chudá
V tomto krátkom týždni sa trošku pohráme s riekankami. V každej z nich je jedno písmenko
zamenené/ je podčiarknuté/, čím sa mení význam slova. Vyberte z nich 6 riekaniek a doplňte správne
písmenko. Zaslať prosím do konca týždňa.

OBN – Mgr. Chudá
Pekný deň i veľkonočné sviatky, druháci.
Tento týždeň, podobne ako minulý máte voľné dni a pretože budeme v ďalšom týždni
preverovať vedomosti , nezadávam vám nové učivo. Využite voľno na preopakovanie vedomostí,
zosumarizovanie celkov.

CHEM – Mgr. Mišeje
NAV - Ing. Vichnarová
DEJ – Mgr. Urbanová
IKT v hotelierstve – Mgr. Lacika
NOV – RNDr. Žiarna
ETV – Mgr. Janoušková
EKN – Ing. Beková
TSV – Mgr. Gráčik, Mgr. Urbanová
ODV – Ing. Šestáková
Témy:
Obsluha pri osobitných príležitostiach: Druhy slávnostných príležitostí
Banket
Vypracovaný študijný materiál poslaný na mailové adresy žiakov.
Témy si naštudujte, vytlačte a vložte do zošita.

ODV – Ing. Emilová
Témy:
Obsluha pri osobitných príležitostiach: Druhy slávnostných príležitostí
Banket
Vypracovaný študijný materiál poslaný na mailové adresy žiakov.
Témy si naštudujte, vytlačte a vložte do zošita.

