
DĚJEPIS  PRO  7.  TŘÍDU (4. 5. - 7. 5. 2020)

téma: VLÁDA  LUDVÍKA  JAGELLONSKÉHO

V minulém týdnu jsme probrali vládu prvního Jagellonce – Vladislava Jagellonského, tento týden 
probereme dobu vlády jeho syna - Ludvíka.

Nové učivo si rozdělíme na několik částí:
1. Charakteristika období vlády Jagellonců
2. Život Ludvíka Jagellonského
3. Významné stavební památky Jagellonského období
4.Hospodářská situace
5. Konec vlády – bitva u Moháče – nástup Habsburků





DOMÁCÍ  ÚKOL:

1. Do sešitu zapiš poznámky – NAŠE ZEMĚ ZA VLÁDY JAGELLONCŮ
    

2. Ve cvičení 4 vyber správnou odpověď a z písmen u správných odpovědí
    sestav tajenku. Slovo, které ti v tajence vyjde, zašli na moji adresu do 7. 5.
     2020.



1.Naše země za vlády Jagellonců

Vladislav II. Jagellonský (1471 – 1516) – slabý panovník  => obohacení šlechty
přezdívka  - KRÁL DOBŘE
podnikání šlechty – rybníky, pivovary, sklárny, cihelny
český stát – stavovskou monarchií
1490 – Vladislav zvolen i králem uherským
za jeho vlády vznikla – vladislavská gotika – v tomto slohu vznikl VLADISLAVSKÝ
SÁL – v dnešní době zde probíhá volba prezidenta republiky

Ludvík Jagellonský (1516 – 1526)
1517 – Svatováclavská smlouva (vyřešila spory šlechty a měst)
1526 -  zahynul v bitvě u Moháče – porážka uherského vojska Turky

        - smrt Ludvíka Jagellonského – utonul v bažinách 
Ludvík neměl žádného potomka – na trůn nastoupili HABSBURKOVÉ

2. VYLUŠTI  TAJENKU  -   z písmen u správných odpovědí sestav tajenku



DĚJEPIS  PRO  8.  TŘÍDU  (4. 5. - 7. 5. 2020)

téma: VÁLKA SEVERU PROTI JIHU – občanská válka v USA







DOMÁCÍ  ÚKOL:

1. Zapiš tyto poznámky do sešitu!

OBČANSKÁ VÁLKA V USA  -  válka Severu proti Jihu

2. ODPOVĚZ NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY!
TENTO ÚKOL BUDE POUŽIT PRO ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
- stačí stručná a jasná odpověď



1. Rok objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem.

2. Jiný název pro občanskou válku v USA v letech 1861 – 1865.

3. Kdo byl během občanské války prezidentem USA?

4. Název 2 bojujících stran v občanské válce (ne SEVER a JIH).

5.  Název politické strany, která na jihu USA hájila zájmy plantážníků.

6. Která politická strana na severu USA  měla ve svém programu zrušení otroctví?

7. Jak se nazývala území, do kterých americká vláda násilně přesídlovala Indiány?

8. Ve které části USA bylo roku 1848 objeveno zlato a nastalo období tzv. ZLATÉ
    HOREČKY?

9. Místo, kde byla svedena jedna z rozhodujících bitev občanské války – roku 1863.

10. Kdo zvítězil v této občanské válce?



DĚJEPIS  PRO  9.  TŘÍDU  (4. 5. - 7. 5. 2020)

téma: BĚŽNÝ  ŽIVOT  V  KOMUNISTICKÉM  ČESKOSLOVENSKU







DOMÁCÍ  ÚKOL – zašli odpovědi na uvedené otázky!
BUDE POUŽITO JAKO PODKLAD PRO ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ(stručné odpovědi)

1. Ve kterém roce došlo ke komunistickému převratu v Československu?
2. Kdo se stal novým prezidentem po komunistickém převratu?
3. Kdo byl ministrem zahraničí? ( jeho smrt nebyla dosud řádně objasněna)
4. Uveď jména 3 lidí, kteří byli nespravedlivě odsouzeni k trestu smrti v politických proce-
    sech 50. let. (nejznámější jména – uvedena v prezentaci)
5. Jméno prokurátora, který odsoudil řadu těchto lidí při politických procesech v 50. letech
    k trestu smrti.
6. Vysvětli zkratku JZD.
7. Kdo je KULAK, co je GULAG?
8. Jak se nazývalo období, na které stát dopředu plánoval výrobu = co a kolik se bude 
    v jednotlivých odvětvích národního hospodářství vyrábět?
9. Podle jakého hlavního kritéria se přijímali studenti na SŠ a VŠ? (kromě prospěchu a
    výsledku přijímací zkoušky)
10. Jak se nazývala vojenská organizace do které naše republika vstoupila roku 1955?



ZÁPIS  POZNÁMEK  DO SEŠITU:

ŽIVOT  V  KOMUNISTICKÉM  ČESKOSLOVENSKU

1.  1953 – MĚNOVÁ REFORMA – ožebračení tisíců drobných střadatelů ve státě

2.  Československo se stalo členem vojenské organizace – Varšavské smlouvy

3. Zapojování mládeže do budování socialismu v naší republice

4. Prvomájové průvody – děti ze základních škol – jiskry a pionýři

5. Postupné zvyšování životní úrovně obyvatel – zlepšilo se vybavení domácností (lednice,
    televize, auta), 1953 – začala vysílat televize

6. 1955 – první spartakiáda, pronikání západní hudby a kultury – skupina Olympic

7. 1964 – výroba nového typu aut – ŠKODA 1000 MB v Mladé Boleslavi

8. 1965 – televize začala vysílat VEČERNÍČEK
                na trhu se objevily první antikoncepční prostředky

K doplnění učiva o tomto období našich dějin – učebnice strana 133 – PŘEČÍST!



NĚMČINA  PRO  9.  TŘÍDU (4. 5 . - 7. 5. 2020)

téma: PERFEKTUM 
PERFEKTUM = složený čas minulý, používá se především v běžné komunikaci, v rozhovoru

Tvoří se podle vzorce:

PODMĚT    +  pomocné sloveso   haben    nebo   sein    +   PŘÍČESTÍ MINULÉ  
- pomocné sloveso – je v přítomném čase a časuje se
- příčestí minulé – zůstává beze změny a stojí obvykle na posledním místě ve větě

 ZNÁME UŽ 2 MINULÉ ČASY V NĚMČINĚ – préteritum a perfektum
-pozorně si přečti následující vysvětlení o tvoření minulého času a pro lepší porozumění
tomuto gramatickému učivu si můžeš prohlédnout následující video:
https://www.youtube.com/watch?v=WR3ZHHw4dyU

- v této lekci budeme hovořit o perfektu PRAVIDELNÝCH = slabých sloves





PŘÍKLADY:

JÁ JSEM MALOVAL                      ich habe gemalt
já jsem maloval obrázek                   ich habe das Bild gemalt
já jsem maloval obrázek s Katrin     ich habe das Bild mit Katrin gemalt

ON CESTOVAL                                er ist gereist
on rád a často cestoval                       er ist gern und oft gereist
on rád a často cestoval do Německa  er ist gern und oft nach Deutschland gereist

!!! DOMÁCÍ ÚKOL:

PŘELOŽ NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY:
1. Já jsem bydlel.
2. Ty jsi bydlel v Pačejově.
3. On bydlel s Monikou v Pačejově.
6. My jsme koupili sýr, mléko a koláč. (potraviny bez členu)
7. Paní Wolfová tiše plakala.
8. Vy jste se často a rádi ptali.
9. Oni poslouchali v pondělí v 8 hodin rádio.
- přeložené věty nezapomeň poslat



VLASTIVĚDA  PRO  4. TŘÍDU (4. 5. - 7. 5. 2020)

téma: HUSITSTVÍ

- při probírání učiva o husitství si látku rozdělíme do několika částí:
1. Vysvětlíme si, kdo byli husité
2. Znak husitů
3. Nově založené město, které bylo centrem husitství
4. Vůdce husitských vojsk
5. Zbraně husitů

Na začátku husitských válek zemřel Václav IV. Dědicem trůnu se měl stát jeho bratr Zikmund 
Lucemburský.(LIŠKA RYŠAVÁ)
Lidé v českých zemích Zikmunda nenáviděli, protože nezabránil upálení Mistra Jana Husa v 
Kostnici. Nechtěli proto, aby se Zikmund stal českým králem. 





INFORMACE K ZAPAMATOVÁNÍ:

DOMÁCÍ  ÚKOL:

V pracovním sešitě vypracuj cvičení 3 na straně 23 (tajenka – symbol rovnosti lidí v tehdejší 
společnosti). Úkol mi pošli ofocený na moji adresu. 
NEZAPOMEŇ se podívat na video – Dějiny udatného českého národa – část s názvem Husité v 
boji za pravdu



VLASTIVĚDA  PRO  5.  TŘÍDU (4. 5. - 7. 5. 2020)

téma: NÁROD  SOBĚ  -  kulturní rozvoj českého národa po roce 1850

- kromě velkého hospodářského rozkvětu našich zemí ( Laurin a Klement, Škodovy závody, 
vynálezy F. Křižíka) docházelo také ke kulturnímu rozvoji českého národa

- nové učivo si rozdělíme do několika částí:
1. charakteristika kulturního rozvoje čes. národa
2. organizace SOKOL
3. školství v Čechách
4. významní umělci
5. Národní divadlo

   1.CHARAKTERISTIKA KULTURNÍHO ROZVOJE ČESKÉHO NÁRODA

2. ORGANIZACE  SOKOL



3.ŠKOLSTVÍ  V  ČECHÁCH



4.VÝZNAMNÍ  UMĚLCI

JOSEF  MÁNES  -  výzdoba orloje v Praze

ANTONÍN  DVOŘÁK   -  opera Rusalka

VOJTĚCH  HYNAIS  -  vyzdobil oponu Národního divadla

JOSEF  VÁCLAV  MYSLBEK  -  socha sv. Václava na Václavském náměstí

MIKOLÁŠ  ALEŠ  -  výzdoba vnitřního prostoru Národního divadla

BEDŘICH  SMETANA  -  opera Libuše



5. NÁRODNÍ  DIVADLO



DOMÁCÍ  ÚKOL:

OVĚŘ SI ZNALOSTI OSOBNOSTÍ KULTURNÍHO ŽIVOTA 19. STOLETÍ  -  vypracuj cvičení 
2 na straně 20. Ofocené cvičení pošli na moji adresu do čtvrtka 7. května 2020


