Materiály k samostudiu
Středa 17.6.2020
Třída 6.F

Matematika
Krychle
1. Narýsuj obraz kvádr o hranách a = 6 cm, b = 4 cm, c = 6 cm v rovnoběžném promítání.
2. Vypočti jeho objem.
3. Urči i jeho povrch.

Anglický jazyk
Změňte oznamovací věty na kladné zjišťovací otázky. - do sešitu gramatiky
1.He agrees (souhlasit).
Does he agree?
2.Linda hates computers.
3.Adrian teaches in the evening.
4.You speak good Czech.
5.Tom works at the weekends.
6.Barbara enjoys her parent's visits.
7.Bob comes here on Fridays.
8.Jennifer practises every day.
9.They live in Paris.
10.Gloria spends a lot.

Porozumění textu (odpovězte na otázky):
https://www.umimeanglicky.cz/reading-school/36
https://www.umimeanglicky.cz/reading-school/39
Present Simple or Present Continuous?
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous-1uroven/3502

Německý jazyk
Vazba „spricht man“ - procvičování – učebnice str. 72/7 – otázky a odpovědi (napište do
sešitu) - „Sprichst du Deutsch?“ - Mluvíš německy?
- Ja/ nein /sehr gut/gut/nicht sehr gut/ein wenig
- Ano/ne/velmi dobře/dobře/ne moc dobře/trochu
Dále – učebnice – 72/8 – ptejte se a odpovídejte podle příkladu
Zhlédnout videa na www.youtube.com – Super.Easy.German – Basic Conversation
Phrases 1. - Introduce yourself in German
Klíč k řešení cvičení: PS: 48/1
•Singe
kommt
•Alice
kommt
•John
kommt
•Marek
kommt
•Klaus kommt aus Deutschland.

aus
aus

der
den
aus
aus

Türkei.
USA.
England.
Tschechien.

Klíč k řešení cvičení: PS: 48/2
•Nein,
sie
•Sie
kommt
•Er
•Nein,
er
•Sie
kommt
•Ja, er spricht Englisch.

spricht
aus
spricht
kommt
aus

den
aus
der

Griechisch.
USA.
Tschechisch.
Deutschland.
Türkei.

Francouzský jazyk
Procvičování: Shoda přísudku s podmětem

https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89tr
ang%C3%A8re_(FLE)/Adjectifs/5._L'accord_de_l'adjectif_gk9354iq

Dějepis
Milí žáci,
Bohužel s dějepisem trošku nestíháme, tak toho teď bude trochu víc. Poznámky tentokrát
dostanete připravené k tisku, či přepisu. Že budete mít některé poznámky připravené k
vytištění ale neznamená, že si je neprojdete! Pevně věřím, že jste zodpovědní a poznámky si
pročtete a vyznačíte důležité. Doufám, že si své poznámky vedete – jak jsem avizovala těm,
kteří přišli do školy, v září si napíšeme oblíbený testíček se sešitem, tak by bylo pro vás vážně
výhodné, kdybyste sešitky měli plné informací, a ne jako tabula rasa (tedy nepopsanou
tabuli).
Držte se a ještě před prázdninami trošku zaberte!

Římské císařství (27. př. n. l. – 476 n. l.)
•
•

Po Caesarově smrti nastala občanská válka
Octavianus (Caesarův nevlastní syn) porazil vojsko stoupenců republiky ->
Octavianus získal nejvyšší a nemocnější postavení ve státě

Octavianus Augustus
•
•
•

Vytvořil základy nového státního zřízení – císařství
Rozkvět zemědělství, řemesla a obchodu
Rozsáhlá výstavba Říma

Nero
•
•

•
•

Jeden z nejkrutějších vládců
Pronásledování stoupenců nového náboženství – křesťanství (věřili v jednoho Boha,
odmítali uctívání římského božstva, hlásali lásku a rovnost mezi lidmi) – neprávem
obviněni ze založení požáru Říma
Vzpoura legií a jeho osobní stráže – uprchl z Říma a spáchal sebevraždu
Neurčil nástupce (bylo zvykem, že císař svého nástupce určil – nemuselo se jednat o
pokrevního příbuzného) -> zmatky

Výbuch sopky Vesuv (79. n.l.) – láva a popel pohřbili římská města, nejznámější Pompeje a
Herculaneum

Traianus
•
•
•
•
•

Největší územní rozsah říše
Výstava silnic, vodovodů a mostů
Významní stavby – Traianův sloup (s výjevy z válek)
Podporoval chudé
Budoval proti barbarům vojensky střežená opevnění = limes Romanus

Hadrianus
•

Nechal vystavět Hadriánův val = systém opevnění napříč Anglií (hranice římské říše)

Marcus Aurelius
•

•

Dostává se do problémů – zemi postihly záplavy, zemětřesení, mor a navíc na ní útočí
kmeny Markomanů a Kvádů (sídlili na našem a slovenském území) -> dostali se do
severní části Apeninského poloostrova
M. A. se postavil do čela armády a vytlačil Germány na území dnešního Slovenska a
Moravy

Příčiny úpadku císařství
1. útok barbarů – útoky germánů + nebezpečí od Peršanů na V + kmeny Hunů
2. boje o trůn – občanské války
3. Problémy v zemědělství – klesl počet otroků (jejich cena roste) -> velkostatkáři
pronajímají půdu (ale zadlužili se)
4. Války a epidemie -> úbytek obyvatelstva -> úpadek obchodu
5. Úpadek měst – přestává se stavět, řemeslníci a zemědělci ztrácí odbyt

Diocletianus
•
•
•
•

Rozdělil se o moc se spolucísařem (svěřil mu Z část říše)
Na pomoc přibral ještě dva „pomocné“ císaře -> říši tedy nakonec rozdělil mezi 4
vládce
Za jeho vlády největší pronásledování křesťanů
Po jeho odstoupení z funkce došlo k novým bojům o trůn

Konstantin I.
•
•
•
•
•
•

Povolil křesťanské náboženství
Před smrtí se nechal pokřtít -> 1. křesťanský císař
Zakázal nájemcům opouštět pronajatou půdu (za účelem udržování hospodářství)
Řemesla se musela povinně dědit
=> obyvatelé ztrácí část svobody -> ztrácí zájem o práci
Přenesl sídlo do východní části říše, vybudoval město Konstantinopolis (z řecké osady
Byzantion, dnešní Istanbul)

95. n. l. říše rozdělena na 2 části – západořímskou a východořímskou
•
•
•

Obě se vyvíjí samostatně
Západořímská říše zaniká r. 478 – svržením posledního císaře
Východořímská říše = byzantská říše

Stěhování národů
•
•
•
•

Přesun kmenů ve 4. – 5. st.
Jeden z hlavních důvodů úpadku římské říše
Zajáli Hunové (kočovný kmen z Asie) – nájezdy na Evropu -> Germáni se stahují na
západ
Attila (hunský král) si podmanil Galii – nakonec byl poražen a říše Hunů se rozpadla
(451 n.l.)

Kultura
•

•
•

Koloseum
o 1. st. n.l. největší římský amfiteátr
o V aréně se konaly gladiátorské hry
Circus maximus
o Pro vozatajské závody (dvoukolový vozík tažený koňmi)
Divadlo
o Římané nepovažovali divadlo za úctyhodné povolání, herci = otroci

Náboženství
•

•

Římské mnohobožství:
o Převzali většinu bohů od Řeků
o Nejvýznamnější: Jupiter (obdoba Dia), Juno (Héra), Minerva (Athéna) –
uctíváni na Kapitolu jako ochránci Říma
o Neptun (moře, obdoba Poseidona), Pluto (Hádes), Saturn (Kronos), Mars
(Arés), Venuše (Afrodita), Vulcanus (Héfaistos), Vesta (Hestie)
Křesťanství – víra v 1 boha, rovnost všech lidí
o Pronásledování křesťanů, mnoho odsouzeno k smrti -> ti, jejichž jména známe
jsou uctíváni jako mučedníci; 313 zrovnoprávněno s ostatními náboženstvími

Latina
•
•

Dnes mrtvý jazyk
Základ románských jazyků – italština, francouzština, španělština, portugalština,
rumunština
o Jazyk vzdělanců

Podpůrná videa: o https://www.youtube.com/watch?v=BbOZHLJeTyw o
https://www.youtube.com/watch?v=tOiHoB-fenI – Konec starověkého Říma

