
SAMOSTUDIUM – VLASTIVĚDA – 4. TŘÍDA – OBDOBÍ OD 16. 3. do 20. 3. 2020

Románský sloh – učebnice str. 19
 
vyhledej:
 - 3 základní znaky románského slohu
 - 2 stavby románského slohu
 - kdo byl Kosmas, co důležitého napsal
 - pokus se  zjednodušeně nakreslit obrázek rotundy

OPAKOVÁNÍ
- první historicky dokázaný český kníže
-  co víš o osudu kněžny Ludmily
- vyprávěj o životě svatého Václava
- proč byl vyvražděn rod Slavníkovců
- jakým způsobem získal svoji druhou manželku kníže Oldřich
- kdo byl prvním českým králem

                      
VLASTIVĚDA – 5. TŘÍDA

Osvícenství, vláda Marie Terezie a Josefa II. - str. 17,18
Život na vesnici v 18. století – str. 19, 20, 21

- vysvětli pojmy osvícenství a osvícenci
- vyjmenuj reformy Marie Terezie a Josefa II.
- které venkovské zvyky znáš
- vysvětli slova – robotovat, úhorový systém
- vyjmenuj rozdělení venkovského obyvatelstva
- nauč se zpaměti koledu nebo velikonoční říkadlo

OPAKOVÁNÍ
- přečti si životopis Jana Ámose Komenského a pokus se podle obrázku v učebnici str. 15 nakreslit
   jeho portrét

DĚJEPIS – 7. TŘÍDA

Poslední Přemyslovci – str. 93 – 97
Lucemburkové na českém trůně – str. 97 – 102

PŘEMYSL OTAKAR II.
- která území připojil k českému státu
- jeho přezdívka
- popiš bitvu na Moravském poli – r. 1278

VÁCLAV II.
- přečti si o jeho dětství
- kde byla objevena ložiska stříbra, jaké mince nechal razit
- kterým zemím Václav II. vládl, jak se stal jejich králem



VÁCLAV III.

- kdy a jak vymřeli Přemyslovci

LUCEMBURKOVÉ 

1. JAN LUCEMBURSKÝ
- uveď souvislosti mezi pojmy – král cizinec, bitva u Kresčaku, král diplomat

2. KAREL IV.
-  vzdělání, manželky, zakladatelská činnost, korunovace císařem, název naší země v době jeho 
vlády, proč přezdívka Otec vlasti

DĚJEPIS – 8. TŘÍDA

Biedermeier – str. 89, 90
Revoluce roku 1848 ve Francii – str. 91, 92

Biedermeier
- vysvětli uvedený termín
- ve které době se uplatňoval
- ve kterých oblastech života se hlavně uplatnil
- popiš život běžné rodiny v této době
- charakterizuj M. D. Rettigovou

Revoluce roku 1848 ve Francii
- proč došlo k revoluci
- co jsou národní dílny
- jak se republika opět stala monarchií

DĚJEPIS – 9. TŘÍDA

Studená válka – počátky studené války – str. 96 - 101

- vysvětli pojem studená válka
- fáze studené války
- vysvětli vlastními slovy – železná opona, Trumanova doktrína, západní blok, východní blok
- která událost je považována za počátek SV
- co je Marshallův plán, jeho důsledky pro hospodářský rozvoj Evropy
- popiš vznik Severoatlantické aliance
- vysvětli pojem první berlínská krize
- jak vznikly 2 německé státy

NĚMECKÝ JAZYK – 9. TŘÍDA

9. LEKCE – Můj domov
- opakování slovní zásoby
- připrav vyprávění na téma – Carolin, Bojan, Nesrin (osnova ve školním sešitě)



- písemně připrav podobné vyprávění o vlastním bydlení
- zopakuj používání předložek se 3. a 4. pádem


