
DĚJEPIS  PRO  7. TŘÍDU ( 18. 5. - 22. 5. 2020)

téma: NOVOVĚK 





NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  ZMĚNY, KTERÉ PŘINESL NOVOVĚK

1. Změny ve způsobu výroby zboží – vznikají první m a n u f a k t u r y

2. Zavedení dělby práce v manufakturách, využití prvních strojů

3. Změny ve společnosti – vznik nové skupiny lidí – STAVŮ

4. Rozšířilo se používání peněz – díky objevným plavbám se do Evropy dostávalo velké
    množství drahých kovů, ze kterých se razily hlavně MINCE.
    Mincí bylo tolik, že se začaly běžně  používat i na venkově – obyvatelé venkova mu-
    seli začít platit dávky v penězích místo v naturáliích (obilí, vejce, drůbež).
    
    Obyvatelé venkova museli začít prodávat své přebytky na trzích ve městech – jen tak by-
    lo možno získat peníze na placení dávek pro vrchnost.

    Z měst se na venkov začaly rychleji dostávat nejrůznější informace a zaostalost 
    venkova oproti městu se tak snižovala.



1. Změny ve způsobu výroby zboží – vznikají první m a n u f a k t u r y

STŘEDOVĚK

NOVOVĚK



2. Zavedení dělby práce v manufakturách, využití prvních strojů

3. Změny ve společnosti – vznik nové skupiny lidí - STAVŮ



UČEBNICE str. 123  - ve slovníčku pojmů si vyhledej - stavovská a absolutistická
                                       monarchie, stavy – kým jsou tvořeny a jaká mají práva

Zapiš si poznámky z nové látky do sešitu - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  ZMĚNY, KTERÉ 
PŘINESL NOVOVĚK ( 4 body, které jsou popsány v prezentaci )



DĚJEPIS  PRO  8.  TŘÍDU (18. 5. - 22. 5. 2020)

téma: VZNIK  RAKOUSKA – UHERSKA - 1867

1. Opakování

2. Nová látka – požadavky Maďarů a Čechů vůči vládě ve Vídni



- země Koruny české byli součástí PŘEDLITAVSKA
- z habsburské monarchie vznikly dva téměř nezávislé státy, které měly společné:
  a) osobu panovníka
  b) měnu (peníze)
  c) armádu
  d) zahraniční politiku





3. Poznámky do sešitu



DĚJEPIS  PRO  9.  TŘÍDU (18. 5. - 22. 5. 2020)

téma: OBDOBÍ  NORMALIZACE



Na protest proti normalizaci se upálili také reformní komunista EVŽEN  PLOCEK
a student JAN ZAJÍC.







HOSPODÁŘSKÁ SITUACE
- určité zlepšení hospodářské situace – došlo k zavedení pětidenního pracovního týdne,
  pracující lidé získali volné soboty





POZNÁMKY, které je nutno zapsat do sešitu



NĚMECKÝ  JAZYK  PRO  9.  TŘÍDU (18. 5. - 22. 5. 2020)

1. SPRÁVNÉ  ŘEŠENÍ  ÚKOLŮ Z  MINULÉHO  TÝDNE

CVIČENÍ 1

arbeiten – gearbeitet                                   machen - gemacht
wohnen – gewohnt                                     sagen - gesagt
baden – gebadet                                          antworten - geantwortet
hören – gehört                                            lernen – gelernt

CVIČENÍ 2

Ich HABE gearbeitet.
Er HAT gewohnt.
Wir SIND gewandert.
Meine Schwester HAT gekauft.
Oma HAT gesagt.
Er HAT gefehlt.
Ihr HABT geantwortet.

CVIČENÍ 3

Wer hat Milch gekauft?
Ich habe die Aufgabe gut gemacht.
Meine Schwester hat es mir gesagt.
Oma hat in der Stadt gewohnt.
Wir haben zwei Stunden gewartet.
Was hat das Buch gekostet?

Vzhledem k tomu, že většinu z vás budou již brzy čekat přijímací zkoušky na střední školy, 
rozhodla jsem se, že nebudeme probírat žádnou novou gramatiku, ale budeme procvičovat
porozumění textům. 
Perfektum nepravidelných sloves, které bychom měli nyní probírat, si necháme až po přijímačkách.
Jedná se totiž o náročnou látku, která vyžaduje dostatek času na učení nových tvarů u sloves v
minulém čase.
Budu se snažit vybírat texty se zajímavým obsahem a po vás budu chtít poslat pouze krátký obsah
textů v češtině (stačí 4-5 vět).



2. PŘEČTI  SI TEXT, JAKÉ  INFORMACE  JSI  SE  O  JANOVI  DOVĚDĚL?
- procvič si práci s internetovým překladačem

JAN  JACOBSEN  -  26 Jahre alt  -  Fitnesskaufmann

Ich arbeite in einem Fitness-Studio in Berlin. Mein Beruf ist sehr interessant. Ich bin 

Trainer und leite jeden Dienstag und Donnerstag einen Aerobic-Kurs. Ich kontrolliere        

die Sportgeräte und berate unsere Mitglieder. Ich schreibe einen Plan für die Sportkurse

oder organisiere auch mal eine Party. Meine Arbeitszeit ist von 10 bis 20 Uhr mit zwei

Stunden Mittagspause. Ich arbeite auch oft am Samstag, aber am Sonntag muss ich nicht

arbeiten. Ich mag meinen Beruf, aber ich kann meine Freundin nicht oft treffen. Sie ist

auch Aerobic-Trainerin. Im nächsten Jahr arbeiten wir  zusammen als Animateure in

einem Sportclub in Spanien. Das ist unsere Chance! Wir können dort zusammen

das Showprogramm organisieren und unsere Sportkurse planen.

Obtížná slova v textu, najdi si jejich význam:
- leiten                            - treffen                           - s Spanien
- beraten                         - nächste                          - e Chance                         
- s Mitglied                     - Animateure                   - zusammen

Obsah tohoto článku není nutno posílat.



3. MEIN  TRAUMBERUF  -  Povolání mých snů

Co je pro tebe důležité při volbě povolání?
NAPIŠ 3 VĚTY V NĚMČINĚ, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ TVÉ PŘEDSTAVĚ O POVOLÁNÍ, 
KTERÉ JSI PRO SEBE ZVOLIL. Příklady odpovědí máš uvedeny na konci stánky.

TYTO  3  VĚTY  MI  POŠLI !     Domácí úkol na tento týden.

                                                  - im Büro(kancelář), in der Fabrik, zu Hause arbeiten.

                                                  - am Computer arbeiten.

                                                  - mit den Händen (ruce) arbeiten.
                     
                                                  - viel Geld verdienen (vydělávat).

                                                  - um 6 oder um 7 oder um 8 Uhr aufstehen.
                                                 
                                                  - bis (do) 15 (16, 17…) Uhr arbeiten.                                      

ICH  KANN                            - spät / früh( brzy ráno) anfangen.
ICH MÖCHTE
ICH MUSS  NIE                     - telefonieren.

                                                  - E-Mails schreiben.

                                                  - allein arbeiten.

                                                  - Menschen helfen.

                                                  - in andere Länder ( cizí země – státy) fahren.

                                                  - viele Leute treffen.

                                                  - mit Kollegen zusammenarbeiten.

PŘÍKLAD:  Ich möchte viel Geld verdienen.
                    Ich kann allein arbeiten.
                    Ich muss nie um 5 Uhr aufstehen.



VLASTIVĚDA  PRO  4.  TŘÍDU ( 18. 5. - 22. 5. 2020)

téma: ČESKÉ  ZEMĚ  PO  HUSITSKÝCH  VÁLKÁCH

1. ZOPAKUJ SI INFORMACE O HUSITSTVÍ



- přečti si ještě jednou pozorně otázky k husitství, zakryj si odpovědi a pokus se na otázky
  odpovědět samostatně

2. NOVÉ UČIVO

- učivo si rozdělíme do několika částí:

a) krátká vláda Zikmunda Lucemburského 

b) vláda Ladislava Pohrobka – měl přezdívku – KRÁL  DÍTĚ
 
c) období vlády Jiřího z Poděbrad – husitský král

d) Zajímavosti







3. CO  SI  ZAPAMATUJEME:



  4. DOMÁCÍ  ÚKOL                                                                                                               
      Doplň jména 3 panovníků, kteří v naší zemi vládli po skončení husitství.
      Tato jména mi zašli.



VLASTIVĚDA  PRO  5.  TŘÍDU ( 18. 5. - 22. 5. 2020)

téma: VZNIK  ČESKOSLOVENSKÉ  REPUBLIKY













CO  SI  ZAPAMATUJEME:

DOMÁCÍ  ÚKOL:

Vypracuj cvičení číslo 3 a 4 na straně 23 – PRACOVNÍ  SEŠIT
-cvičení odešli ke kontrole, s údaji ke cvičení číslo 4 ti pomůže obrázek mapy ČESKOSLO-
 VENSKA  v prezentaci


