
DĚJEPIS  PRO  7.  TŘÍDU ( od 6. 4. do 10. 4. 2020 )

- v tomto týdnu se budeme učit o husitských válkách, o osobnostech, které jsou spjaty s touto dobou
- pozorně si přečti následující informace







DOMÁCÍ ÚKOL:



- NA ZÁKLADĚ PŘEČTENÉHO TEXTU ODPOVĚZ NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY
- pokud jsi četl pozorně, nebude to pro tebe žádný problém
- úkol neposílej písemně, protože se této problematice budeme věnovat ještě příští týden
- na otázky si odpověz pouze ústně, pokud si nebudeš vědět s některou odpovědí rady, ozvi se

OTÁZKY:

1. Ve kterém roce začalo husitské hnutí?

2. Která událost je považována za počátek husitství?

3. Za panování kterého českého krále začalo husitství?

4. Co měli husité ve znaku?

5. Jakým termínem je označováno přijímání těla a krve Kristovy při mši v kostele?

6. Které jihočeské město se stalo centrem husitů a kdo stál v jeho čele?

7. Jak se nazýval program husitů?

8. Vyjmenuj 5 bitev husitů.

9. Kdo se postavil po smrti Jana Žižky do čela husitů?

10. Jaký název měla smlouva mezi katolíky a husity?

11. Kde proběhla poslední bitva husitů?

12. Ve kterém roce končí husitské války?



DĚJEPIS PRO 8. TŘÍDU ( od 6.4. do 10. 4. 2020 )

- v tomto týdnu budeme probírat téma EMANCIPACE ŽEN
- vysvětlíme si – 1. co je emancipace
                            2. kdo jsou sufražetky
                            3. jak ženy bojovaly za zrovnoprávnění s muži
                            







DOMÁCÍ ÚKOL – ústně si odpověz na zadané otázky, pokud si nebudeš vědět 
rady, pomůže ti učebnice ( stránky jsem uvedla ), písemně není nutno odpovědi
posílat
- pokud budeš potřebovat pomoc se zodpovězením některé otázky, ozvi se na 
moji adresu
hana.zajicova@zspacejov.cz

1)Jaká byla tradiční společenská role ženy? 

2) Co je to věno, co je to výbava – zeptej se svých rodičů nebo prarodičů.

3) Proč byly mezi manžely časté větší věkové rozdíly? (učebnice str. 100 )

4) Kdo to byl starý mládenec/stará panna? ( učebnice str. 100 )

5) Co znamená rčení „zůstat na ocet“  ( učebnice str.100 )

6) Kdo byly sufražetky?

mailto:hana.zajicova@zspacejov


DĚJEPIS  PRO  9. TŘÍDU ( od 6. 4. do 10. 4. 2020 )

- v tomto týdnu přejdeme od událostí ve světě zpět k československým dějinám
- budeme se zabývat Československem po 2. světové válce
- téma: ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945 – 1948
- pozorně si přečti následující karty s informacemi 

Při probírání nové látky se soustředíme na tyto body:

1. POLITICKÁ SITUACE V NAŠÍ REPUBLICE  -  ČSR VE SFÉŘE VLIVU SSSR



2. VEDENÍ STÁTU, VZNIK NÁRODNÍ FRONTY ČECHŮ A SLOVÁKŮ

3. POLITICKÉ STRANY ZASTOUPENÉ VE VLÁDĚ



4. ÚZEMNÍ ZMĚNY, ZMĚNY VE SLOŽENÍ OBYVATEL – ODSUN NĚMCŮ

5. ODSUN NĚMCŮ – a) divoký     b) organizovaný     c) dodatečný



6. BENEŠOVY DEKRETY

7.BENEŠOVY ZNÁRODŇOVACÍ DEKRETY



8. PRVNÍ POVÁLEČNÉ VOLBY  -  VÍTĚZSTVÍ KOMUNISTŮ

DOMÁCÍ ÚKOL:

Napiš si poznámky do sešitu podle následujících bodů:

1. Do sféry vlivu kterého státu patřila naše republika po roce 1945?

2. Vyjmenuj některé důležité politiky tohoto období – prezident, předseda vlády.

3. Kdo tvořil Národní frontu Čechů a Slováků?

4. Kterému státu připadla Podkarpatská Rus?

5. Jakým způsobem byla řešena otázka německého obyvatelstva, které žilo na našem území?

6. Druhy odsunu, kolik osob bylo celkem odsunuto?

7. Vyjmenuj několik Benešových dekretů.

8. Ve kterém roce se konaly první poválečné volby, kdo v nich zvítězil?



VLASTIVĚDA  PRO  4. TŘÍDU (6. 4. - 10. 4. 2020)

- v tomto týdnu začneme novou látku, která se bude týkat panovnického rodu – LUCEMBURKŮ, 
budeme se učit o Janu Lucemburském a Karlovi IV.

1. KONTROLA DOMÁCÍHO ÚKOLU – správné odpovědi

A) DOPLŇTE  RODOKMEN  SV.  VÁCLAVA:
    
       JMÉNO                                                          ČINY

  DĚDEČEK – Bořivoj                                       - přijal křesťanství na Velké Moravě
 
  BABIČKA – sv. Ludmila                                 - šířila křesťanskou víru v českém státě, proto
                                                                               byla prohlášena za svatou
 
  MATKA – Drahomíra                                       - nechala zavraždit sv. Ludmilu

  BRATR – Boleslav I.                                         - nechal zavraždit sv. Václava ve Staré Boleslavi

B) DOPLŇ  JMÉNO  PANOVNÍKA:

  1.BOŘIVOJ                                                               6. PŘEMYSL OTAKAR I.
  2. VÁCLAV III.                                                         7. VÁCLAV II.
  3. OLDŘICH                                                             8. SV. VÁCLAV
  4. VRATISLAV II.                                                     9. BOLESLAV I.
  5. PŘEMYSL OTAKAR II.                                       10. BŘETISLAV

2. ČESKÝ  STÁT  ZA  VLÁDY  LUCEMBURKŮ –   nová látka

Lucemburkové – JAN LUCEMBURSKÝ = KRÁL CIZINEC
                               
                              KAREL IV. = OTEC VLASTI

                              VÁCLAV IV.
                             
                              ZIKMUND LUCEMBURSKÝ = LIŠKA RYŠAVÁ

PŘEČTI  SI O  VLÁDĚ  JANA  LUCEMBURSKÉHO







 !!! CO SI ZAPAMATUJEME:

JAN LUCEMBURSKÝ
- jeho manželkou byla sestra zavražděného Václava III. - ELIŠKA PŘEMYSLOVNA
- odvážný bojovník, často pobýval mimo území Čech, proto dostal přezdívku – král cizinec
- zemřel ve Francii, v bitvě u Kresčaku
- svým vojákům řekl:  „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.“
- po něm nastoupil jeho syn – KAREL IV.

DOMÁCÍ  ÚKOL – vyrob si z tvrdého papíru kartičky, na kterých budou informace o 
osobnostech českých dějin. (začneme Lucemburky)
Na jednu stranu kartičky napiš   -   JAN  LUCEMBURSKÝ

Na druhou stranu kartičky napiš  -  král cizinec
                                                           - otec Karla IV.
- postupně si vyrobíš řadu karet a můžeš si s rodiči zahrát pexeso, buď můžeš hádat osobnost, která 
je na druhé straně karty, nebo řekneš nějakou informaci o této osobě
- za výhru bude určitě nějaká odměna

VLÁDA  KARLA  IV.



STAVBY  ZA  VLÁDY  KARLA  IV.



 

 





KAREL IV. nechal zhotovit nové korunovační klenoty – nejdůležitější částí je svatováclavská
 koruna

!!! CO  SI  ZAPAMATUJEME:

- dětství prožil ve Francii
- byl králem českým a císařem římským
- jeho vláda byla dobou rozkvětu českého státu, dobou míru
- stavby založené Karlem IV.  -   Karlův most
                                                     Karlštejn
                                                     Karlova univerzita
                                                     Nové Město pražské
                                                     Chrám svatého Víta
- nechal zhotovit nové korunovační klenoty
- byl to nejvýznamnější panovník našeho státu – je nazýván OTEC  VLASTI

DOMÁCÍ  ÚKOL – vyrob kartičku č. 2
Na jednu stranu napiš  -  KAREL  IV.
                                           LUCEMBURK
Na druhou stranu napiš – OTEC VLASTI



VLASTIVĚDA  PRO  5.  TŘÍDU ( od 6. 4. do 10. 4. 2020 )

- tento týden začneme novou látku – NÁRODNÍ  OBROZENÍ
- vysvětlíme si – a) co je národní obrození
                            b) proč bylo nutno chránit český jazyk, aby nezanikl
                            c) kdo jsou vlastenci, národní buditelé
                           
POZORNĚ SI PŘEČTI NÁSLEDUJÍCÍ TEXT:





!!! CO SI ZAPAMATUJEME:  Národní obrození
- Marie Terezie i Josef II. prosazovali jako jediný jazyk pro habsburskou říši –   němčinu
- v českých zemích hrozilo   poněmčování
- česky mluvili mezi sebou hlavně prostí lidé na venkově
- na obranu české vlasti vystupovali - vlastenci
- ti, kteří se snažili probudit český národ k záchraně českého jazyka – národní buditelé

- k národním buditelům patřili:
1. JOSEF  DOBROVSKÝ -  kniha: Dějiny české řeči a literatury
2. FRANTIŠEK  PALACKÝ – dílo: Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě
3. JOSEF  JUNGMANN – dílo: Slovník česko-německý
4. VÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS -  patřilo mu nakladatelství Česká expedice

- k šíření češtiny přispívalo také divadlo
a) loutkové – MATĚJ  KOPECKÝ  -  vymyslel postavu Kašpárka
b) Bouda = divadlo, které stálo na Václavském náměstí a hrálo divadelní hry v češtině
- významným představitelem českého divadla byl JOSEF KAJETÁN TYL
- napsal hru – Fidlovačka  -  zde poprvé zazněla píseň Kde domov můj, která zlidověla a stala se
  naší národní hymnou

DOMÁCÍ ÚKOL: 
- VYPRACUJ NA STR. 17 CVIČENÍ 1 A 2
- vypracované cvičení pošli na moji adresu – hana.zajicova@zspacejov.cz  -  nejpozději
  do pátku 10. dubna 2020

mailto:hana.zajicova@zspacejov.cz


NĚMECKÝ  JAZYK  PRO  9. TŘÍDU ( od 6. 4. do 10. 4. 2020 )

V tomto týdnu začneme novou lekci, která je věnována školnímu výletu. Zopakujeme si časové 
údaje, předložky in, auf, an + 3. nebo 4. pád.
Nejdůležitější mluvnickou látkou této lekce je   MINULÝ ČAS   slovesa   mít a být.
Naučíme se také používat minulý čas u pravidelných sloves ( perfektum ).

1. NOVÁ  SLOVNÍ  ZÁSOBA
- pečlivě si opiš všechna slovíčka do slovníku a nauč se

-název celé lekce  -  Auf Klassenfahrt
                                 NA ŠKOLNÍM VÝLETĚ

e Klassenfahrt  -  školní výlet                                    wandern        -   putovat, chodit
e Postkarte  -  pohlednice                                           anstrengend  -   náročný 
e Burg  -  hrad                                                            wild               -   divoký
e Wiese  -  louka                                                         wunderschön -   překrásný                                  
e Schweiz  -  Švýcarsko                                             es gibt            -   je, jsou, nachází se, existuje     
in die Schweiz -  do Švýcarska
e Kirche  -  kostel                                                       klettern          -   šplhat

r Gruß  -  pozdrav
Herzliche Grüße  - srdečné pozdravy
r Kuss  -  polibek
e Küsse  -  polibky
r Berg  -  hora
e Berge  -  hory
r Spaß  -  legrace

s Rafting  -  rafting
s Österreich  -  Rakousko
nach Österreich fahren  -  jet do Rakouska

2. PŘEČTI  SI  POZORNĚ  NÁSLEDUJÍCÍ  TEXTY:

POSTKARTEN  VON  DER  KLASSENFAHRT

A) Hallo Nina, hier ist es  cool. Es gibt einen Klettergarten und einen Fluss. Der Fluss ist total wild.
     Morgen gehen wir klettern, am Donnerstag machen wir einen Raftingkurs.Wir müssen um zehn 
     ins Bett. Alles ist super, nur die Jungs stressen!
                                                                                Bis bald, deine Paula

B) Hallo Mama, hallo Papa, viele Grüße und Küsse aus st. Gallen.(název města). Die Stadt ist ganz 
     klein. Hier gibt es nur ein paar Häuser, drei Geschäfte, eine Kirche und eine alte Burg, aber wir 
     haben viel Spaß.                              
                                                                          Tschüss Nicola



C) Liebe Oma, Lieber Opa!
  Hier in Österreich ist es wunderschön. Es gibt viele Berge, Wälder und Wiesen. Wir gehen jeden    
  Tag wandern, das ist sehr anstrengend. 
                                                                  Herzliche Grüße, euer Valentin

1.

      

2.

3.



3. DOMÁCÍ  ÚKOL:

A) Přiřaď texty k jednotlivým obrázkům – úkol pošli nejpozději do pátku 10. 4. 2020
     (např, A2  -  stačí opět poslat pouze toto řešení) 

B) procvičuj novou slovní zásobu na www.jazyky-online.  info
- pouze ústně si přelož ( lze využít texty, které jsi četl)
pozdrav z Rakouska
srdečné pozdravy pro rodiče
ten výlet je náročný
Švýcarsko je nádherné
louka pod hradem
ta hora se jmenuje Zugspitze
ta řeka je opravdu divoká
my musíme v 10 hodin do postele
zde se nachází domy, obchody, jeden kostel a hrad
my chodíme každý den na procházky(putujeme)
ve čtvrtek půjdeme plavatv
- pokud budeš mít při překladu problém s nějakým z těchto slovních spojení,  napiš 
problematickou vazbu k DÚ, ostatní překlady není nutno písemně posílat

C) Procvičuj si časové údaje na www.umimenemecky.cz
     zde: Procvičování němčiny - vybrat
             Čas: dny, měsíce, roční období
             Časové určení

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

