
DĚJEPIS  PRO  7.  TŘÍDU (11. 5. - 15. 5. 2020)

téma: GOTIKA



















OTÁZKY  K  OPAKOVÁNÍ:
- pokud jsi prezentaci pozorně pročetl, jistě lehce zodpovíš následující otázky - ÚSTNĚ
- vypracované odpovědi na otázky neposílej

1. Ve které zemi vznikla gotika?
2. Století, ve kterém pronikla gotika do Čech.
3. Uveď 3 typické znaky gotických staveb.
4. Jmenuj alespoň 2 gotické katedrály.
5. Co je – rozeta, fiála, chrlič, lomený oblouk, klenba (vysvětli, nakresli)?
6. Jmenuj příklady světských gotických staveb.
7. Jména 2 stavitelů gotických staveb.
8. Rok založení Karlovy univerzity – nauč se zpaměti tento letopočet!!!
9. Jmenuj 1 gotického malíře.
10. Kdo je vynálezcem knihtisku ( knihtisk je považován za jeden z nejdůležitějších vynálezů
      lidstva)?



DĚJEPIS  PRO  8.  TŘÍDU  (11. 5. - 15. 5. 2020)

téma: BACHŮV ABSOLUTISMUS













OPAKOVÁNÍ – odpověz ústně na zadané otázky:
- odpovědi není nutno posílat

1. Kdo se stal po skončení revoluce roku 1848 novým císařem Rakouska?

2. Kdo byl po roce 1849 ministrem spravedlnosti a ministrem vnitra?

3. Uveď 3 důvody, proč byl Alexandr Bach v Rakousku lidmi nenáviděn.

4. Jmenuj 3 představitele kulturního života, kteří byli pronásledováni v období Bachova
    absolutismu.

5. Po které události byl Alexandr Bach odvolán ze své funkce?

6. Vysvětli pojem konstituční monarchie.
- pokud jsi pozorně pročetl celou prezentaci,  jistě znáš na všechny otázky správnou
  odpověď



DĚJEPIS  PRO  9.  TŘÍDU ( 11. 5. - 15. 5. 2020)

téma: PRAŽSKÉ  JARO  1968











POZNÁMKY  -  ZAPIŠ DO SEŠITU



 
NĚMECKÝ  JAZYK  PRO  9. TŘÍDU (11. 5. - 15. 5. 2020)

téma: PERFEKTUM PRAVIDELNÝCH SLOVES – procvičování

1. Od uvedených sloves utvoř příčestí minulé.
   
 Příčestí minulé tvoříme – MALEN – ge - mal - t
                                             BADEN – ge - bad -et
                                             ARBEITEN – ge - arbeit - et



 2. Doplň tvar pomocného slovesa – HABEN nebo SEIN
     
       SEIN – používáme u sloves pohybu – reisen, wandern...

3. Přelož následující věty do němčiny

OTÁZKA V PERFEKTU – Co jsi maloval?
                                             Was hast du gemalt?

                                             Kdo koupil to auto?
                                             Wer hat das Auto gekauft?
                                           
                                             Jak se Monika učila?
                                             Wie hat Monika gelernt?
                                          

                     

                    ________________________________________________________

                    ________________________________________________________

                    ________________________________________________________

                    ________________________________________________________

                                



4. Přelož věty v minulém čase do češtiny – DOMÁCÍ ÚKOL!!!
     PŘEKLAD VĚT ZAŠLI KE KONTROLE!

          



VLASTIVĚDA  PRO  4.  TŘÍDU  (11. 5. - 15. 5. 2020)

téma:  BOJE  HUSITŮ  S  KŘIŽÁKY, KONEC  HUSITSTVÍ

- ZIKMUND  se chtěl s pomocí křižáků zmocnit českého trůnu
- celkem se uskutečnilo do Čech 5 křižáckých výprav – všechny výpravy skončily porážkou
  křižáckých vojsk



- po Žižkově smrti vedl husity PROKOP  HOLÝ
- pod jeho velením zahnali husité na útěk početné křižácké vojsko v bitvě u DOMAŽLIC

- křižáci se rozprchli, když uslyšeli hlasitý zpěv husitské písně KDOŽ SÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI



- někteří husité během válek zbohatli a chtěli si svůj majetek v klidu užívat = husitská šlechta
- husitská šlechta se spojila s KATOLICKÝM PANSTVEM(katolická panská jednota)

PROTI TÉTO SKUPINĚ SE POSTAVILA VOJSKA PROSTÝCH HUSITŮ = táborité a sirotci
- obě vojska se střetla v bitvě u LIPAN roku 1434

- tábority a sirotky vedl Prokop Holý
-panské vojsko bylo početnější a lépe vyzbrojené 



- v bitvě u LIPAN byli sirotci a táborité poraženi , husitské vojsko zaniklo
- po vítězství panských vojsk byl uznán českým králem ZIKMUND  LUCEMBURSKÝ



https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU



VLASTIVĚDA  PRO 5.  TŘÍDU (11. 5. - 15. 5. 2020)

TÉMA: PRVNÍ  SVĚTOVÁ  VÁLKA  -  1914-1918

prezentace je rozdělena na 6 částí:

1. Příčiny války
2. Válčící strany
3. Zbraně 
4. Legie - legionáři
5.Život lidí za války
6.Ukončení války



Češi ve válce bojovali za Rakousko – Uhersko, protože náš stát byl jeho součástí.
Většina Čechů nechtěla bojovat „za císaře pána s jeho rodinu“, protože 







OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ:
- pokud jsi prezentaci pozorně četl, pak jistě budeš umět odpovědět na tyto otázky
- odpovědi na otázky neposílej, ODPOVĚZ SI POUZE ÚSTNĚ

1. Od kdy do kdy válka trvala?

2. Jaké byly příčiny vzniku války?

3. Které 2 strany proti sobě ve válce bojovaly?

4. Za kterou válčící stanu bojovali Češi?

5. Co jsou to legie?

6. Jak válka skončila pro Rakousko-Uhersko?


