
VLASTIVĚDA  PRO  4. TŘÍDU ( 20. 4. - 24. 4. 2020)

- v tomto týdnu se seznámíme s ŽIVOTEM  LIDÍ  VE  STŘEDOVĚKU a ukážeme si jak vypadal
   GOTICKÝ  STAVEBNÍ  SLOH

1. ŽIVOT  LIDÍ  VE  STŘEDOVĚKU
- lidé se v době středověku dělili do několika společenských skupin
- prohlédni si pozorně následující obrázek

- nejvyšší postavení měl – panovník

- po panovníkovi následovala – šlechta  -  ta se dělila na bohatší šlechtu = PÁNI – žili na hradech
                                                                                       na chudší šlechtu = ZEMANI- žili na tvrzích

- velice bohatou skupinou obyvatel byla – církev

- obyvatelé měst = měšťané  se rozdělovali do 3 skupin – a) OBCHODNÍCI
                                                                                              b) ŘEMESLNÍCI
                                                                                              c) CHUDINA
- obyvatelé venkova  -  1. bohatí sedláci
                                      2. poddaní 
                                      3. bezzemci





desátek = desátý díl úrody





 Jak by vypadal TVŮJ středověký krámek, jaký vývěsní štít by na něm mohl viset?

- na radnici sídlili radní - lidé, kteří spravovali město
- jarmarky = trhy



POKUS SE UHÁDNOUT - jaká řemesla označovaly středověké vývěsní štíty, které jsou 
namalované v pravé části tohoto obrázku.
(mohlo se jednat například o krejčího, pekaře, ševce, bednáře -vyráběli sudy, kováře, hostinského, 
zlatníka, řezníka – vyber správnou variantu)

!!!CO  SI ZAPAMATUJEME:

Rozdělení středověké společnosti
- nejvyšší postavení měl – panovník
- po panovníkovi následovala – šlechta  -  ta se dělila na bohatší šlechtu = PÁNI – žili na hradech
                                                                                       na chudší šlechtu = ZEMANI- žili na tvrzích

- velice bohatou skupinou obyvatel byla – církev ( = biskupové, kněží, mniši, jeptišky )
- církev vlastnila kostely, kláštery a vesnice s poddanými
- lidé církvi platili za pokřtění dítěte, za svatby, za pohřby

- obyvatelé měst = měšťané  se rozdělovali do 3 skupin – a) OBCHODNÍCI - nejbohatší
                                                                                              b) ŘEMESLNÍCI – vývěsní štíty
                                                                                              c) CHUDINA 
- obyvatelé venkova  -  1. bohatí sedláci
                                      2. poddaní 
                                      3. bezzemci







!!! CO  SI  ZAPAMATUJEME:

Gotický sloh

-znaky staveb v gotickém stylu: 1. vysoké, štíhlé stavby – být co nejblíže nebi
                                                       2. zdobení mnoha věžičkami ( obr.chrámu sv. Barbory)
                                                       3. lomený oblouk
                                                       4. okna vyplněná obrazy z barevných sklíček
- gotika je obdobím, kdy se budovaly hlavně – mohutné hrady
                                                                            - kláštery a chrámy (  chrám sv. Víta v Praze )

DOMÁCÍ ÚKOL:

Pracovní sešit str. 21, cvičení číslo 1, 2 a 4                                      
- domácí úkol pošli na adresu: hana.zajicova@zspacejov.cz  do pátku 24. 4. 2020

mailto:hana.zajicova@zspacejov.cz




DĚJEPIS  PRO 7.  TŘÍDU  ( 20. 4. - 24. 4. 2020 )

V tomto týdnu budeme probírat dobu po skončení husitství – VLÁDU LADISLAVA POHROBKA
a DOBU VLÁDY JIŘÍHO Z PODĚBRAD
-nezapomeňte si zapsat poznámky o husitství ( máte je napsané u minulé přípravy )

VLÁDA  LADISLAVA  POHROBKA

- v době jeho vlády byla v Čechách v porovnání s husitským obdobím všeho hojnost a dostatek, 
proto se ujalo rčení „ ZA KRÁLE HOLCE BYLA ZA GROŠ OVCE“
- přezdívka „KRÁL HOLEC“ - znamenala, že byl velmi mladý a ještě mu nerostly vousy, měl
holé tváře

Výdělek některých řemeslníků v době vlády KRÁLE HOLCE

TESAŘ, POKRÝVAČ – 2 GROŠE za den

MISTR v řemeslnické dílně – 4 GROŠE za den

UČITEL – 240 GROŠŮ za rok









NÁSLEDUJÍCÍ  POZNÁMKY  ZAPIŠ  DO  SEŠITU



!!! DOMÁCÍ  ÚKOL:
Odpověz na otázky a vypracovaný úkol zašli na moji adresu.

1. Přezdívka Zikmunda Lucemburského.

2. Přezdívka Ladislava Pohrobka.

3. Přezdívka Jiřího z Poděbrad.

4. Kdo je autorem knihy Z Čech až na konec světa?

5. Se kterým panovníkem bojoval Jiří z Poděbrad o trůn?

6. Který panovnický rod nastoupil po smrti Jiřího z Poděbrad na náš trůn?



DĚJEPIS  PRO 8. TŘÍDU ( 20.4. - 24. 4. 2020 )

V tomto týdnu dokončíme učivo o důležitých vynálezech konce 19. století.
 Pozorně si prohlédni následující prezentaci.



















ZAPIŠ  TYTO  POZNÁMKY  DO  SEŠITU

VYNÁLEZY KONCE 19. STOLETÍ

1.DOPRAVA

C. DIESEL – naftový motor
C. BENZ – první benzínový automobil
BENZ, RENAULT, FORD – první automobily
bratři WHRIGHTOVÉ – letadla
firma LAURIN a KLEMENT – výroba motocyklů a automobilů

2. ELEKTŘINA

F. KŘIŽÍK – oblouková lampa
T. A. EDISON – žárovka, fonograf (předchůdce gramofonu)
A. BELL – telefon
bratři LUMIÉROVÉ – film

3. VÝZNAMNÍ  VYNÁLEZCI

W. RÖNTGEN – objev rentgenového záření
A. EINSTEIN – teorie relativity
D. I. MENDĚLEJEV – periodická soustava prvků
L. PASTEUR – objevitel vakcíny proti vzteklině
CH. DARWIN – evoluční teorie vzniku světa
R. KOCH – lék proti tuberkulóze
A. NOBEL – vynález dynamitu, Nobelova cena
M. CURIE-SKLODOWSKÁ – objev radioaktivního prvku - radium



DĚJEPIS  PRO  9.  TŘÍDU ( 20. 4. - 24. 4. 2020 )

POÚNOROVÉ ČESKOSLOVENSKO 1945 -1956

V tomto týdnu se budeme věnovat období po tzv. Vítězném únoru 1948. Pročti si pozorně
následující učivo a na poslední straně pak opiš(ofoť a nalep) poznámky. V dalším týdnu bychom 
vyplnili test na probrané učivo o poválečném období.











POZNÁMKY  -  CO SI ZAPAMATUJEME:

POÚNOROVÉ  ČESKOSLOVENSKO (1948 – 1956 )

- Vítězný únor 1948 – komunistický převrat – nastolení vlády komunistů – NÁSTUP TOTALITY
- začalo odstraňování lidí, kteří nesouhlasili s politikou komunistů
- prezident E. Beneš odstoupil z funkce, novým prezidentem Klement Gottwald
- KSČ zasáhla proti nekomunistickým stranám, pronásledovala SOKOLY – za pořádání protikomu-
  nistických demonstrací
- mnoho lidí opustilo republiku – odešli do exilu
- změny ve školství –  1. žáci – členy organizace PIONÝR
                                     2. zavedena devítiletá školní docházka
                                     3. na SŠ a VŠ byli žáci přijímání podle „třídního původu“
- proběhla likvidace soukromého sektoru – ZNÁRODŇOVÁNÍ
- zavedeno plánované hospodářství – pětiletky
- zemědělství – vznik JZD – JEDNOTNÝCH  ZEMĚDĚLSKÝCH  DRUŽSTEV                        
- kulaci – odmítali vstup do JZD - pronásledováni





NĚMECKÝ JAZYK  PRO  9.  TŘÍDU (20. 4. - 24. 4. 2020)

V němčině budeme probírat 2 minulé časy – préteritum = jednoduchý čas minulý a                
perfektum = složený čas minulý. 
Préteritum se užívá hlavně při vypravování souvislého minulého děje.

V této lekci se budeme věnovat préteritu sloves HABEN a SEIN.     

 

Sloveso SEIN

Naučíme se tvar 1. osoby čísla jednotného a dále časujeme pomocí nám už známých koncovek

1. ich war – byl /a/ jsem wir waren – bylijsme
2. du warst – byl /a / jsi ihr wart – byli jste
3. er, sie, es war – on,ona,ono byl /a/ sie waren – byli
!!!!!!!! Nyní už vidíte, na co si dát pozor. 1. a 3. osoba čísla jednotného je bez koncovky, má 
stejný tvar. 

Příklady: Ich war krank. Byl jsem nemocen.

Wo warst du? Kde jsi byl?

Waren sie zu Hause? Byli doma?

Sloveso HABEN

1. ich hatte – měl /a / jsem wir hatten – my jsme měli

2. du hattest -ty jsi měl ihr hattet – vy jste měli

Er, sie, es hatte – on, ona, ono měl /a/ sie hatten – oni měli

Příklady:

Ich hatte Hunger. Měl jsem hlad.

Wir hatten Husten. Měli jsme kašel.

Hattest du Schnupfen? Měl jsi rýmu?

Časování sloves haben a sein si zapiš do školního sešitu a hlavně se dobře nauč!!



 
NÁSLEDUJÍCÍ CVIČENÍ  SLOUŽÍ UPEVNĚNÍ  NOVÉ LÁTKY, NEPOSÍLEJ 

VŠECHNA PÍSEMNĚ ZPĚT, vyber si jedno ze cvičení a to odešli ke kontrole!

1. PŘELOŽ:

měl jsem -                 já jsem byl -          vy jste měli -

byli jsme -                  kdo měl -              Vy jste měl, pane Wolf - 

oni byli -                     ty jsi měl -             ty jsi byl - 

2. DOPLŇ  SPRÁVNÝ  TVAR  PŘÍSLUŠNÉHO  SLOVESA  V  PRÉTERITU:

Gestern ......................wir Deutsch und Englisch.                                             

Im Winter .....................meine Eltern in den Alpen.                                     

Meine Schwester...................Husten und Schnupfen.  (kašel a rýmu)                

Die Familie .........................ein Haus in der Stadt.                                               

Am Samstag .................ich im Theater in Prag.                              

Ich ..................die Hausaufgabe in Mathe.                                                     

Mein Nachbar ............ sehr nett.                                                                      

Die Kinder .......................auf dem Sportplatz.                                                

Frau Ender,.................Sie im Kaufhaus.



3) DOPLŇ SLOVESA haben a sein V PŘÍTOMNÉM ČASE

1. Wann ……………….. du in der Schule bis halb zwei? 

2. Ich ………………… heute in der dritten Stunde Deutsch. 

3. Welche Schulfächer ………………….. ihr am Montag und am Freitag? 

4. Kinder …………………. in der Schule immer fleißig. 

5. Am Mittwoch …………………….. mein Bruder in der Schule frei. 

6. Heute …………………. wir zwei Stunden Sport.

4) DOPLŇ SLOVESA  haben  a sein V MINULÉM ČASE

1. Gestern …………………… wir nicht in der Schule. Wir ………………… frei. 

2. Ich ……………………… am Vormittag keine Zeit. Ich ………………… mit meiner Klasse im 
Kino. 

3. In der Klasse ……………….. Schüler früher keinen Computer. 

4. Mein Vater ………………….. im Sport immer sehr gut. 



VLASTIVĚDA  PRO 5.  TŘÍDU ( 20. 4. - 24. 4. 2020 )

V tomto týdnu se vrátíme do Rakouska roku 1848, zapíšeme si poznámky z této látky a přečteme 
si zajímavosti o osobnostech té doby.

1. OPAKOVÁNÍ  -   CO SI ZAPAMATUJEME  

REVOLUČNÍ  ROK  1848  V  RAKOUSKU

- v Rakousku narůstala nespokojenost s vládou Habsburků
- důvody: a) velice špatné životní podmínky chudiny
                 b) utlačování malých národů, které žily v monarchii – lidé volali po národní svobodě 
- policie a cenzura pronásledovaly české vlastence
- lidé požadovali, aby všichni obyvatelé žili podle ústavy=konstituce

březen 1848 – zástupci Čechů sepsali petici = žádost panovníkovi, zde sepsali požadavky na 
zlepšení postavení Čechů v monarchii

červen 1848 – pouliční bouře v Praze
- císařské vojsko se střetlo se studenty( revolucionáři ), došlo k bojům na barikádách
- revolucionáři poraženi, část povstalců byla uvězněna
- Rakousko se stalo policejním státem, císař měl neomezenou moc
- čeští vlastenci byli krutě pronásledováni – KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

Výsledky revoluce:
1. Došlo ke změně panovníka – na trůn nastoupil FRANTIŠEK  JOSEF  I.
2. Zrušeno poddanství a robota = lidé na vesnici se stali svobodnými

2. VYSVĚTLENÍ  OBTÍŽNÝCH  TERMÍNŮ:
  a) samovláda panovníka = absolutizmus
  b) cenzura = kontrola informací (např. v novinách, co je možno,aby se lidé dověděli )
  c) barikáda = ochranné hradby proti vojákům ( např. z dlažebních kostek )
  d) národní gardy = ozbrojené oddíly dobrovolníků
  e) poddanství = povinnosti lidí vůči vrchnosti
  f) robota = práce na poli pro pána
  g) ústava = základní zákon země
!!! DOMÁCÍ  ÚKOL:  STR. 18, CVIČENÍ 2 – pošli na moji adresu

3. ZAJÍMAVOSTI  O  CÍSAŘI  FRANTIŠKU  JOSEFOVI  I.  A  JEHO  MANŽELCE  ALŽBĚTĚ
BAVORSKÉ.

- přečti si několik zajímavostí ze života tohoto panovníka a jeho ženy





RODINA CÍSAŘE FR. JOSEFA I. a jeho podobizna ve stáří




