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MATEMATIKA 

Viz příloha. 

 

DĚJEPIS 

Dobrý den, 11. května jste začali chodit do školy na přípravu ke zkouškám, moc vám držím 

palce, abyste uspěli a mohli jste si plnit představy o svém dalším životě. Znovu vám 

připomínám, věnujte se dějepisu a sledujte, co se děje ve světě kolem nás. V dnešní lekci 

se potkáte se jménem, které je právě v současné době velmi častým objektem diskuzí. 

Práci podle 1. a 3. videa pošlete na známou adresu, připomínám, že spolupráce během 

distanční výuky je jedním z kritérií hodnocení na konci školního roku. Video o událostech v 

Maďarsku není méně důležité, popisované události mají mnoho společného s událostmi u 

nás v roce 1968! 

 

Evropa a svět v 50. letech 20. století 

1. www.slavne-dny.cz 14.2. 1956 Den, kdy začal přelomový sjezd KSSS 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10016030/den-kdy-zacal-prelomovy-sjezd-sovetskych-

komunistu-14-unor-1956 

- pozorně sledujte a zapište odpovědi na následující  otázky :    

  

 1. Jaký jev byl na sjezdu sovětských komunistů nečekaně kritizován? Jakými tehdy 

 absolutně nemyslitelnými slovy? 

 2. Co přineslo tzv. " chruščovovské tání"? 

2. www.slavne-dny.cz 1.11. 1956 Den, kdy vyvrcholilo maďarské povstání proti 

komunismu 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10016030/den-kdy-zacal-prelomovy-sjezd-sovetskych-komunistu-14-unor-1956
https://www.slavne-dny.cz/episode/10016030/den-kdy-zacal-prelomovy-sjezd-sovetskych-komunistu-14-unor-1956


https://www.slavne-dny.cz/episode/10000099/den-kdy-vyvrcholilo-madarske-povstani-

proti-komunismu 

- zápis: a) sen o svobodě -  Maďarsko 1956 x Československo 1968   

 b) "chruščovovské tání" - demonstrace proti komunistickému režimu  

 c) tajná policie - pouliční válka       

 d) naděje na zklidnění situace - reformní komunista Imre Nagy   

 e) hrozba rozpadu sovětské bloku - odvetná akce Vichr pod vedením Koněva 

 f) invazní vojsko v ulicích Budapešti - oběti      

 g) postoj západních států - podmíněn krizí v Suezském kanálu   

 h) výsledky - výměna vedení, politické procesy, popravy, útěky na západ  

  

3. www.slavne-dny.cz 29.10. 1956 Den, kdy začala Suezská krize 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10003996/den-kdy-zacala-suezska-krize-29-rijen 

- odpovězte na  otázky: 

 1. Z jakého důvodu Egypt usiloval o znárodnění Suezského kanálu?  

 2. Proč USA nepodpořily Velkou Británii a Francii?     

 3. Která velmoc vyšla z krize vítězně? 

 

 

ČESKÝ JAZYK (mluvnice) 

Viz příloha. 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce - „Kak věsti sebja v gosťach?“  (Jak se chovat na návštěvě) 

 

1. Práce s textem „Vstáňtě s étovo divána!“ -  učebnice str. 104/19a – přečtěte a ústně 
přeložte báseň 

2. Prohlédněte si obrázky pod textem – napište do sešitu názvy nábytku 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná) 

Easy German 340 What you need in life? 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10000099/den-kdy-vyvrcholilo-madarske-povstani-proti-komunismu
https://www.slavne-dny.cz/episode/10000099/den-kdy-vyvrcholilo-madarske-povstani-proti-komunismu
https://www.slavne-dny.cz/episode/10003996/den-kdy-zacala-suezska-krize-29-rijen


https://www.youtube.com/watch?v=I0_3RJsiem4 

Hört gut zu, beantwortet die Fragen und  wiederholt den Wortschatz: 

m.novotna.perina@seznam.cz 

 1. Was antworten die ersten zwei Personen?     

 2. Was hört man ziemlich oft? L - - - e, G - - - k, F - - - - - e und F - - - - - e  

 3. Ohne was kann man vielleicht nicht leben? 

 

  

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová) 

Vzhledem k tomu, že většina z vás pilně pracuje dopoledne ve škole, zaměříme se na 

poslechy:  

3. Episode: Sam hat ein Date 

https://www.youtube.com/watch?v=4KTIh5P7IgI 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Prosím, kdo tak ještě neučinil, cestou do/ze školy si vyzvedněte učebnice Extra 3 na vrátnici, 

ať s nimi můžeme pracovat 

s. 8-9 v nové učebnici, přečtěte si příběh J´ai beaucoup voyagé a odpovězte na  otázky ve 

cvičení 2 

zítra máte zase možnost přijít na videokonferenci od 13  do 13:30 hodin na odkaze  

https://us04web.zoom.us/j/78064151827?pwd=NmNvOEVhOEhmYTh1UG8zQ1RRc3dOUT09 

Meeting ID: 780 6415 1827 

Password: 6YwbXu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I0_3RJsiem4
m.novotna.perina@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=4KTIh5P7IgI
https://us04web.zoom.us/j/78064151827?pwd=NmNvOEVhOEhmYTh1UG8zQ1RRc3dOUT09

