
SAMOSTUDIUM – od 23.3. do 27.3. 2020

NĚMECKÝ JAZYK PRO 9. TŘÍDU

Téma: Můj pokoj
- k procvičení a upevnění učiva – www.jazyky-online.info
- z uvedených světových jazyků vyber NĚMČINU – SLOVÍČKA a SLOVNÍKY- německá slovíčka
– DŮM – NÁBYTEK
- slovíčka si zapiš do slovníčku
- pro upevnění slovní zásoby vyhledej PROCVIČOVÁNÍ SLOVÍČEK

- z oddílu NĚMECKÁ GRAMATIKA – vyber PŘEDLOŽKY ( in, auf, an, neben, unter, uber, 
hinter, vor, zwischen), zapiš do školního sešitu i s českým překladem, který zde najdeš

- na základě již probraného gramatického učiva o přeložkách – PŘELOŽ uvedená slovní spojení:
 KDE + 3. pád (dem, der, dem)    ve škole – in der Schule
 KAM + 4. pád (den, die, das )     do školy – in die Schule

DOMÁCÍ ÚKOL č. 1

a) na stole -                                                                      f) nad knihou -
b) pod sešit -                                                                    g) na stěně - 
c) v autě -                                                                         h) na koberec -
d) před školou -                                                                i) vedle lampy -
e) za dům -                                                                       j) mezi skříní a stolem -

popis pokoje – poslech
www.youtube.com/results – Deutsch lernen – mein Zimmer
- Videa – Deutsch lernen: Mein Zimmer – Dativ + Prapositionen
- pozorně si poslechni ukázku a pak přelož následující věty, které jsi v ukázce mohl slyšet:

DOMÁCÍ ÚKOL č. 2

1. Das ist mein Zimmer.
2. Das ist das Bett.
3. Neben dem Bett steht der Nachttisch.
4. Auf dem Nachttisch steht eine Lampe.
5. Neben dem Schrank ist das Fenster.
6.Vor dem Fenster steht der Schreibtisch.
7. Auf dem Boden liegt der Teppich.

- vypracovné domácí úkoly zašli na – hana. zajicova@zspacejov. cz

VLASTIVĚDA PRO 4. TŘÍDU

1. OPAKOVÁNÍ – ROMÁNSKÝ SLOH, PRVNÍ ČESKÝ KRONIKÁŘ – vypracuj v pracovním 
sešitě cvičení 5 a 6 na straně 13. Správné odpovědi na tyto otázky budou uvedeny v příštím týdnu.

http://www.jazyky-online.info/
mailto:zajicova@zspacejov
http://www.youtube.com/results


2. NOVÁ LÁTKA – VZNIK ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ, VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH 
KRÁLŮ – učebnice strana 21 – 23

- pro zábavnější získávání informací o tomto období našich dějin si vyhledej na internetu
a) Vlastivěda 4. třída – Školákov
b) Vlastivědná část
c) Vznik českého království ( zde Rozvoj českého státu
                                                       Vláda přemyslovských králů
                                                       Poslední Přemyslovci )
d) Vznik českého království – prezentace

- zde najdeš informace o těchto osobnostech:

Přemysl Otakar I. - získal dokument Zlatou bulu sicilskou, která znamenala, že titul krále se bude 
dědit z otce na syna

Václav I. - pokračoval v osídlování dosud neobydlených zalesněných oblastí, upevnil tak postavení 
Čech v Evropě

Přemysl Otakar II. - král ŽELEZNÝ A ZLATÝ
- byl to tvrdý a statečný voják – železný král
- schopný, cílevědomý a velice bohatý – zlatý král
- zdvojnásobil území českého státu 
- zemřel roku 1278 v bitvě na Moravském poli

Václav II. - po smrti svého otce Přemysla Otakara II. nemohl ještě vládnout, protože mu bylo 7 let
- místo něho vládl OTA BRANIBORSKÝ – nastalo období BRANIBORŮ V ČECHÁCH = doba 
loupení a vraždění
- Václav II. po svém nástupu na trůn razil nové peníze – pražské groše

Václav III. - 1306 byl zavražděn v Olomouci, rod Přemyslovců tak vymřel PO MEČI = vymřeli 
všichni muži z rodu Přemyslovců

DOMÁCÍ ÚKOL:
- vypracuj z pracovního sešitu cvičení 5 na straně 15
- správné odpodědi budou uvedeny v týdnu od 30. 3. do 3. 4. 2020

DOBROVOLNÝ DÚ: Rytířské turnaje
                                     přečti si o nich na straně 23 v učebnici
                                     pokus se nakreslit středověkého rytíře na koni
                   

VLASTIVĚDA PRO 5. TŘÍDU

NOVÁ LÁTKA – MANUFAKTURY A PRVNÍ STROJE – STRANA 22 – 24

1. Vznik manufaktur – co je manufaktura, popiš práci v manufaktuře, pracovní doba



2. Vznik továren – kdy vznikaly, význam parního stroje – kdo byl James Watt
3. Čeští vynálezci – doplň jejich vynález:
F. J. Gerstner, J. Božek, J. Ressel, P. Diviš, bratranci Veverkové

4. Co nového přinesla tovární výroba?

5. Ve kterých odvětvích se nejdříve uplatňovala strojová výroba?

DOMÁCÍ ÚKOL:
- vypracuj z pracovního sešitu cvičení 2, 3 strana 15
- označ barevně správné možnosti ve cvičení 2 strana 16

DĚJEPIS PRO 7. TŘÍDU

NOVÁ LÁTKA – SPOLEČNOST V DOBĚ PŘEDHUSITSKÉ
                              JAN HUS – ŽIVOT A DÍLO

učebnice strana 102 – 105, podle níže uvedených bodů napiš poznámky do školního sešitu

1. Doba vlády VÁCLAVA IV.

- proč nebyl Václav IV. dobrým panovníkem
- jaké hospodářské problémy se objevily v době jeho vlády
- proč byl roku 1400 sesazen z říšského trůnu
- napiš několik zajímavostí o životě Jana z Pomuku

2. JAN HUS

- povolání, kde kázal
- za co kritizoval církev, co je klatba
- proč se účastnil kostnického koncilu, kde byl upálen – město, rok upálení
- jakou roli sehrál Zikmund Lucemburský před odjezdem Jana Husa do Kostnice
- vyhledej název alespoň jednoho díla Jana Husa

DĚJEPIS PRO 8. TŘÍDU

NOVÁ LÁTKA – REVOLUCE ROKU 1848 V ITÁLII A V NĚMECKU

učebnice strana 91 – 93, podle níže uvedených bodů napiš poznámky do školního sešitu

1. Revoluce v Itálii

- která událost ovlivnila vypuknutí revoluce v Itálii
- co bylo cílem této revoluce
- kdo byl v té době králem Itálie
- za vlády kterého panovníka se Itálie sjednotila
- jak se nazývá poloostrov, na kterém Itálie leží



2. Revoluce v Německu

- jaký cíl měla revoluce v Německu
- v jakém městě se sešel německý parlament na jaře roku 1848, co bylo jeho úkolem
- proč pruský, ani jiný německý král nepřijal císařskou korunu
- který český politik zasáhl do sjednocovacího procesu v Německu

DĚJEPIS PRO 9. TŘÍDU

NOVÁ LÁTKA – PRŮBĚH STUDENÉ VÁLKY

- učebnice strana 101 – 106, podle níže uvedených bodů napiš poznámky do školního sešitu

- 4 fáze studené války ( časově vymez jednotlivé fáze války )
- kdo se dostal do čela SSSR po smrti Stalina, k jakým změnám zde došlo
- co znamená zkratka NATO
- jaký význam měla Varšavská smlouva, které státy se staly členy VS(obecně)
- proč se roku 1955 zostřily vztahy mezi západním Německem = NĚMECKOU SPOLKOVOU 
REPUBLIKOU a východním Německem = NĚMECKOU DEMOKRATICKOU REPUBLIKOU
( NSR – NDR )
- proč docházelo k emigraci východoněmeckých  občanů do západního Německa
- co bylo postaveno mezi Východním a Západním Berlínem
- k jaké změně ve vedení SSSR došlo roku 1985
- kteří 2 významní státníci jednali roku 1986 na Islandu
- ve kterém roce došlo k pádu komunismu ve většině států východního bloku
- kterou událostí roku 1991 skončila studená válka


