
SAMOSTUDIUM  OD 30. 3.  DO  3. 4. 2020

NĚMECKÝ  JAZYK PRO 9. TŘÍDU

NÁZVY  POKOJŮ – nová slovní zásoba
- všechna slovíčka zapiš do slovníčku a nauč se

s Zimmer  - pokoj
e Zimmer  - pokoje(množné číslo)
s Vorzimmer  - předsíň
s Wohnzimmer  - obývací pokoj
s Schlafzimmer  - ložnice
s Kinderzimmer  - dětský pokoj
s Arbeitszimmer  - pracovna
s Bad  - koupelna
s Esszimmer  - jídelna
r Balkon  - balkon
e Küche  - kuchyně
e Toilette  - záchod

Přečti si pozorně text a spoj části vět. Pan Hayashida je Japonec, nyní již několik let 
žije v Německu. 

Ich wohne seit 3 Jahren in Deutschland. Meine Wohnung hier ist sehr schön: groß 
und hell. Ich habe 3 Zimmer, eine Küche und ein Bad. Meine Wohnung in Japan ist 
nur sehr klein. Hier in Deutschland habe ich 83 qm. Das ist fantastisch. Leider habe 
ich keinen Balkon. Das finde ich nicht gut. In Japan hat jede Wohnung einen Balkon. 
Ja, und das Badezimmer in Deutschland ist nicht schön. Die Toilette und das Bad sind
zusammen. Das gefällt mir nicht. In Japan gibt es die Toilette und das Bad immer 
extra. In Deutschland schläft man im Schlafzimmer, isst im Esszimmer und wohnt im
Wohnzimmer. In Japan machen wir alles in einem Zimmer: Wir schlafen, wohnen 
und essen in einem Zimmer.

Herr Hayashida wohnt  1                                   a  er keinen Balkon.
Seine Wohnung hier ist  2                                  b  jetzt in Deutschland.
Seine Wohnung hat  3                                        c  das Bad und die Toilette zusammen.
In Japan isst man, schläft und wohnt man  4     d  die Toilette und das Bad extra.
In Deutschland hat 5                                          e  in einem Zimmer
In Japan hat jede Wohnung  6                            f  groß und hell.
In Deutschland sind  7                                       g  nicht schön.
In Japan sind  8                                                  h  einen Balkon.
Er findet das Bad in Deutschland  9                   i  drei Zimmer



DOMÁCÍ  ÚKOL: ODEŠLI NA MOJI ADRESU SPOJENÍ VĚT Z ČLÁNKU
                                 stačí pouze   -   např. 1B, ………

Procičování a opakování:  www.jazyky-online.info
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
PROCVIČOVÁNÍ S OBRÁZKY – téma – Dům, Nábytek, Jídlo

VLASTIVĚDA  PRO  4. TŘÍDU

1. OPAKOVÁNÍ  -  románský sloh, první český kronikář – kontrola DÚ

a) str. 13/cv. 5  správné odpovědi
Co nepatří ke znakům románského slohu: - zdobená okna, římsy
                                                                      stavby zdobené sgrafity
                                                                      velké množství věžiček
                                                                      čtvercové stavby
b) str. 13/cv. 6  správné odpovědi
řádka 1  -  Kosmas
řádka 3  -  Kronika česká
řádka 4  -  latinským
řádka 5  -  Čecha
řádka 6  -  nedochoval

c) str. 15/cv. 5  správné odpovědi
Uvedené tvrzení  -  správné jméno
Václav I. - Nechal osidlovat zalesněná území
Anežka Česká  -  Založila klášter se špitálem
Přemysl Otakar I. -  Získal dědičný královský titul
Přemysl Otakar II.  -  Zdvojnásobil území českého státu
Václav II.  -  Zavedl pražský groš
Václav III.  -   Vládl 3 královstvím

- více zajímavostí se o Přemyslovcích dovíš v zábavném pořadu  DĚJINY 
UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA
vyber si osobnost, která tě zajímá a pokus se o ní zapamatovat co nejvíce informací

http://www.jazyky-online.info/


2. NOVÁ LÁTKA  -  PŘEMYSLOVCI  NA  ČESKÉM  TRŮNĚ(souhrnné 
opakování)

Pokus se doplnit osobnosti, které souvisí s osobou svatého Václava, kdo byl jeho 
dědeček, babička, matka a bratr.

DOPLŇ JMÉNO PANOVNÍKA:
1. První známý český kníže  -  ____________________________________
2. Poslední Přemyslovec, zavražděn v Olomouci  -  ___________________
3. Vzal si za manželku krásnou Boženu  -  __________________________
4. První český král  -  ___________________________________________
5. Král Železný a zlatý  -  ________________________________________
6. Získal Zlatou bulu sicilskou  -  __________________________________
7. Syn Přemysla Otakara II., razil pražské groše  -  ____________________
8. Jeho památku si připomínáme 28. září státním svátkem  -  ____________
9. Bratr svatého Václava  -  _______________________________________
10. Syn Oldřicha a Boženy  -  _____________________________________

Pokus se správně odpovědět na uvedené otázky, pomoc najdeš na straně 16-22.

VLASTIVĚDA  PRO 5.  TŘÍDU

1. KONTROLA DOMÁCÍHO ÚKOLU
a) str. 15/cv. 2  -  správné odpovědi



Gerstner – první parní stroj v českých zemích
Božek – první parní automobil, první parní loď v českých zemích
Ressel – vynálezce lodního šroubu
Diviš – vynálezce bleskosvodu
Veverkové – vynálezci ruchadla

b) str. 15/cv.3  -  správné odpovědi
Pracovní doba v továrnách – 12 až 14 hodin
V továrnách pracovali dělníci
Parní stroje se využívaly v továrnách, nejdříve v textilní výrobě
Mezi suroviny, které se začaly více těžit, patřilo uhlí

c) str.16/cv. 2  -  správné odpovědi
1b, 2b, 3a, 4b, 5a, 6b

2. ŽIVOT NA VESNICI V 18. STOLETÍ – poznámky
Obyvatelé na vesnici: a) sedláci
                                    b) rolníci
                                    c) bezzemci
nemajetní obyvatelé vesnice – čeledíni, děvečky, žebráci

Venkovské domy – stavěny z vepřovic, později z pálených cihel
kuchyně – zde: dřevěná truhla, postel, lavice, stůl, svatý koutek
dvůr – chlévy, kurník, komora, stodola, studna
zahrada – včely

Jídlo, oblečení
pec – chleba, buchty, koláče
hlavní jídlo venkovských obyvatel – polévka
venkované jedli také kaše, luštěniny, brambory
oblečení – vyráběli si sami doma

Venkovské zvyky
posvícení, Vánoce, Velikonoce – koleda, pomlázka
draní peří – dračky
neděle – pravidelné bohoslužby v kostele

Práce na poli
r o b o t o v a t = pracovat zadarmo na polích vrchnosti
poddaní museli odevzdávat díl z toho, co sami vypěstovali
zemědělství bylo zaostalé, t r o j p o l n í   s y s t é m  - ozim, jař, úhor
primitivní nářadí používané v zemědělství – motyky, srpy, kosy



DOMÁCÍ  ÚKOL:
Napiš v jakém pořadí vykonávali zemědělci tyto práce
1. sekání obilí kosou

2. mlácení obilí cepem

3. orání pole pluhem

4. svážení obilí do stodol

5. ruční setí obilí na poli
-vypracovaný domácí úkol zašli na adresu – hana.zajicova@zspacejov.c  z , nejpozději
do pátku 3. dubna 2020

DĚJEPIS  PRO  7. TŘÍDU

1. DOMÁCÍ  ÚKOL – doplň jméno historické osobnosti
- DÚ zašli na adresu hana.zajicova@zspacejov.cz  - nejpozději do pátku 3. 4. 2020

a) první historicky dokázaný  český kníže z rodu Přemyslovců
b) kdo měl přezdívku Otec vlasti
c) manželka knížete Bořivoje
d) poslední Přemyslovec na našem trůně, zavražděn v Olomouci
e) první panovník z rodu Lucemburků na našem trůně
f) mořeplavec, který je považován za objevitele Ameriky
g) první manželka Karla IV.
h) kdo razil pražské groše a vydal tzv. Horní zákoník
i) který panovník měl přezdívku Král železný a zlatý
j) kdo získal Zlatou bulu sicilskou

2. VLÁDA  VÁCLAVA IV. - poznámky

- syn Karla IV., nastoupil vládu v obtížné době
- problémy doby: 1. v době vlády se objevila morová epidemie
                             2. hospod. problémy – klesaly výnosy z kutnohorských dolů
                             3. měl spory s církví – umučen Jan Nepomucký
                             4. král byl dvakrát zajat českou šlechtou a uvězněn
- roku 1400 byl sesazen z říšského trůnu s odůvodněním, že je „líný a pro potřeby říše
nevhodný“
-umírá na začátku husitských válek

mailto:hana.zajicova@zspacejov.cz
mailto:hana.zajicova@zspacejov.cz
mailto:hana.zajicova@zspacejov.cz


  SPOLEČNOST  V  DOBĚ  PŘEDHUSITSKÉ
- život všech lidí ovlivňovala církev
- bohatla z a) odvádění desátků = desátý díl úrody
                  b) poplatků za svatby, křty, pohřby
                  c) prodeje odpustků
- církev vedla zahálčivý život, nedodržovala zásady desatera  -  to vyvolávalo 
nespokojenost věřících
- řada vzdělaných lidí církev kritizovala
- k nejvýzn. kritikům patřil Jan Hus
- Jan Hus – narozen v Husinci, kázal v kapli Betlémské
-  navrhoval zbavit církev majetku, zakázat prodej odpustků, omezit moc 
nejbohatších šlechticů
- papež dal Husa do klatby = v Praze byly zakázány bohoslužby, křty, svatby, pohřby
- Hus musel opustit Prahu, odešel kázat na Kozí Hrádek a hrad Krakovec
- Zikmund – vydal glejt, měl ochránit Husa při jeho cestě do Kostnice, kde měl Hus 
obhajovat své učení
- 6. července 1415 – upálen ve městě Kostnice

 

DĚJEPIS  PRO  8.  TŘÍDU

REVOLUCE ROKU 1848 V HABSBURSKÉ MONARCHII
- poznámky z této revoluce zapiš do sešitu

- habsburská monarchie – složena ze 3 částí: a) rakouské země
                                                                        b) země Koruny české
                                                                        c) Uherské království
- probíhaly zde proto 3 revoluce současně = rakouská, česká a uherská

Průběh revoluce v českých zemích
březen 1848 
- proběhlo jednání měšťanů v pražských Svatováclavských lázních
- zde sestavena petice pro císaře s požadavky českého národa:
a) zrušit robotu a poddanství
b) svobodu tisku
c) zrovnoprávnění ČJ a NJ
- císař odpověděl na požadavky kladně
červen 1848
- v Praze uspořádán slovanský sjezd
- sešli se zde zástupci všech slovanských národů žijících v monarchii
- úkol sjezdu: 1. řešit postavení slovanských národů v monarchii
                       2. přeměna monarchie ve federaci, ta měla být spravedlivějším uspořá-
                           dáním pro slovanské národy v monarchii
- jednání sjezdu bylo přerušeno povstáním v Praze



- na pořádek v Praze dohlížel generál WINDISCHGRÄTZ(vindyšgréc)
- jeho manželka zemřela nešťastnou náhodou při střetu mezi účastníky sjezdu a 
vojenskou hlídkou-byla zasažena zbloudilou kulkou
- v Praze – barikády – město ostřelováno děly – Praha nakonec kapitulovala – 
vyhlášen zde výjimečný stav
- po této události revoluce v českých zemích skončila

DĚJEPIS  PRO  9.  TŘÍDU

STUDENÁ  VÁLKA  -  SHRNUTÍ
- poznámky zapiš do sešitu

1. fáze studené války ( 1946 – 1953 )
- vytvoření železné opony – pomyslné hranice mezi státy západní a východní Evropy
- Marshallův plán – plán hospod. pomoci evropským státům
- 1949- vznik NATO – vznik Severoatlantické aliance
- rozdělení Německa na 2 státy a) Německá spolková republika - NSR
                                                   b) Německá demokratická republika – NDR
- rozdělení hlavního města Berlín na Východní Berlín a Západní Berlín

2. fáze studené války (1953 – 1960 )
- změny ve vedení SSSR – umírá Stalin, místo něho do čela státu Chruščov
- vstup NSR do NATO
- vzniká Varšavská smlouva – vojenská organizace evropských států, které byly pod 
vlivem SSSR, protiváha NATO
- nárůst mezinárodního napětí – Suezská krize

3. fáze studené války ( 60. léta )
- 1961 – vybudování betonové zdi mezi Východním a Západním Berlínem
- John Fitzgerald Kennedy se stal prezidentem USA
- vypukla karibská krize – Kuba – Fidel Castro
- jednání mezi SSSR a USA o řešení krize
- následky krize – na prezidenta USA Kennedyho byl spáchán atentát- zemřel,
  Chruščov odvolán z funkce
- učiněny první kroky k odzbrojení - 1963 – smlouva o zákazu jaderných zkoušek,
  1968 – smlouva o nešíření jaderných zbraní

4. fáze studené války ( 70. a 80. léta )
- postupné uvolňování napětí mezi Východem a Západem
- 1975 – konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, konala se v Helsinkách
- 1985 – do čela SSSR – Michail Sergejevič Gorbačov, začal více spolupracovat se 
státy západní Evropy



- 1986 – jednal s prezidentem USA RONALDEM  REAGANEM
- Gorbačov uvolnil vztahy mezi SSSR a státy východního bloku, důsledkem toho byl
  pád komunismu ve většině států východního bloku v roce 1989
- 1991 – rozpad SSSR – touto událostí končí studená válka


