
VLASTIVĚDA  PRO  4. TŘÍDU ( 27. 4. - 30. 4. 2020 )

téma: POČÁTKY  HUSITSTVÍ  -   MISTR  JAN  HUS

- za panování VÁCLAVA IV. - úpadek naší země – mor, zhoršení života chudých lidí
- církev – žila v přepychu, neplnila své povinnosti vůči věřícím
- kněží prodávali odpustky = tomu, kdo si odpustek koupil, měly být odpuštěny zlé skutky
- proti prodávání odpustků bojovat JAN  HUS
                                                

Přečti si informace o životě JANA  HUSA



Doplň si červeně označená slova do pravé části tabulky, ale ÚKOL NEPOSÍLEJ, udělej ústně!



DĚJEPIS  PRO  7. TŘÍDU  (27. 4. - 30. 4. 2020 )

téma: VLÁDA  VLADISLAVA II.  JAGELLONSKÉHO

- po smrti Jiřího z Poděbrad nastoupil na trůn nový panovnický rod z Polska - JAGELLONCI
- v tomto týdnu probereme dobu vlády prvního Jagellonce – Vladislava II. Jagellonského







- poznámky o době vlády Vladislava II. Jagellonského zatím nebudeme psát, protože v příštím
  týdnu dokončíme učivo o Jagelloncích a pak si vše zapíšeme
- po přečtení prezentace se pokus odpovědět  - přezdívka Vladislava II., proč
                                                                         - s kým se dělil o moc ve státě
                                                                         - co víš o jeho soukromém životě
                                                                         - kdo byl jeho následníkem
- na všechny otázky si zatím ODPOVĚZ POUZE ÚSTNĚ, nic neposílej



DĚJEPIS  PRO  8.  TŘÍDU  (27. 4. - 30. 4. 2020)

téma: VÝZNAMNÉ  EVROPSKÉ  STÁTY  -  Velká Británie

- nové učivo si rozdělíme do několika částí:
a) informace o královně VIKTORII
b) charakteristika viktoriánského období
c) rodina královny Viktorie
d) Londýn – centrum obchodního a finančního světa
e) koloniální panství Velké Británie







DOMÁCÍ  ÚKOL: 

- samostatně si vypiš poznámky o VB – můžeš využít buď učebnici str. 111 – 112 nebo tuto prezen-
  taci ( vypiš si jen takové informace, kterým budeš rozumět a budeš schopen si je pamatovat )



DĚJEPIS  PRO  9. TŘÍDU (27. 4. - 30. 4. 2020)

téma: PRONÁSLEDOVÁNÍ  ODPŮRCŮ REŽIMU PO ROCE 1948

V tomto týdnu se budeme zabývat obdobím, ve kterém byli pronásledováni odpůrci komunistického
režimu. Učivo si rozdělíme do několika částí:

a) charakteristika politických procesů, první a druhá vlna PP
b) zákony, podle kterých byli souzeni nepřátelé státu
c) proces a MILADOU HORÁKOVOU, HELIODOREM PÍKOU, RUDOLFEM SLÁNSKÝM
d) politické procesy s kulaky
e) důsledky politických procesů













CO SI ZAPAMATUJEME –   OPIŠ DO SEŠITU!  

PRONÁSLEDOVÁNÍ ODPŮRCŮ REŽIMU PO ROCE 1948

- po nástupu komunistů v roce 1948 – období totality
- nejvyš. zákony ve státě se staly usnesení a směrnice vydávané KSČ
- občané ztratili možnost bránit se proti nezákonnostem – odposlechy telefonů
                                                                                          - porušování listovního tajemství
                                                                                          - domovní prohlídky
                                                                                          - nucené vystěhování sedláků z vesnic
- vrcholem nezákonnosti se staly politické procesy
- 1948 – 1968 – za protistátní činnost bylo popraveno 244 lidí
- fyzické a psychické mučení lidí – tábory nucené práce – uranové doly
- oběti – členové nekomunistických politických stran
            - církevní hodnostáři
            - členové vojenských jednotek na Západě
            - sedláci, kteří nechtěli vstoupit do JZD
- POPRAVENI: 1. Milada Horáková – právnička, členka nekomun. polit. strany
                           2. Heliodor Píka - generál
                           3. Rudolf Slánký – funkcionář KSČ
                           4. Josef Toufar – farář
 - změny ve složení společnosti – zlikvidováni soukromí živnostníci a rolníci



NĚMECKÝ  JAZYK  PRO  9.  TŘÍDU (27. 4. - 30. 4. 2020)

téma: Reisevorbereitungen – PŘÍPRAVY NA CESTU

1. NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA

wohin  -  kam
Wohin fahren wir?  -  Kam pojedeme?
fahren + nach  -  jet do …
wir fahren nach Deutschland  -  jedeme do Německa

das Reiseziel  -  cíl cesty
das Gasthaus  -  hostinec
das Jugendhotel  -  mládežnický hotel
das Abenteuer  -  dobrodružství

der Termin – termín
der Campingplatz  -  kemp, tábořiště
der Nationalpark  -  národní park
der Stein  -  kámen
der Fels  -  skála
die Felsen  -  skály
der Baum  -  strom
die Bäume  -  stromy
der Vogel  -  pták
die Vögel  -  ptáci
der Prospekt  -  prospekt

die Ankunft  -  příjezd
die Unterkunft  -  ubytování
die Verpflegung  -  strava
die Kultur  -  kultura
die Natur  -  příroda
die Erde  -  země
die Höhle  -  jeskyně

an/kommen  -  přijet, sloveso s odlučitelnou předponou

2. PŘELOŽ SI DANÉ VĚTY(ústně, neposílej, jen pokud bude s překladem problém)

Ich möchte nach Österreich fahren.
Ich möchte dort klettern und wandern.
Ich finde eine Raftingtour toll.
Die Stadt ist bestimmt interessant.
Ich suche schöne Steine.
Ich fotografiere dunkle Höhlen.
Wir haben im Garten viele Bäume.
Im Wasser und im Wald sind viele Pflanzen.. 



3. K UVEDENÉMU TEXTU VYBER SPRÁVNÝ NADPIS
- pomůžou ti klíčová slova v textu

S P R Á V N Ý   N A D P I S

Möchtest du wandern, Rad fahren oder schwimmen?
Oder suchst du das Abenteuer? Eine Rafting-Tour auf dem Fluss ist ein tolles Erlebnis.

Du kannst aber auch auf Felsen klettern oder eine Hängebrücke über dem Fluss bauen -hier
gibt es für jeden die passende Sportart. Und unsere Trainer helfen dir immer.

Nabídka nadpisů k článku:

a) Geopark: Erde – Steine – Höhle

b) Kultur: Burgen und Kirchen

c) Sport und Abenteuer

d) Natur: Wasser und Wald

!!! DOMÁCÍ  ÚKOL:
- po přečtení textu vyber jeden ze čtyř nadpisů a tento zvolený nadpis pošli na moji adresu
- úkol je nutno poslat do 30. dubna 2020



VLASTIVĚDA  PRO  5.  TŘÍDU (27. 4. - 30. 4. 2020)

téma: STROJE  OVLÁDLY  ŽIVOT

- pozorně si přečti k jakým změnám k lepšímu došlo v hospodářství naší země v letech 1850-1900









- v tomto týdnu nebude žádný domácí úkol, pouze si ústně odpověz na otázky  -  C  o víš o  :  
ŠKODOVÝCH ZÁVODECH, firmě LAURIN A KLEMENT, co je PRÄSIDENT, kdo byl
FRANTIŠEK KŘIŽÍK?


