
Materiály k samostudiu   

Středa 24.6.2020  

Třída 6.F   

Matematika  
  

Převody jednotek  

 

5,6 kg (g)    0,8 dm² (m²)  23 t (kg) 

0,5 h (min)    65 l (m³)   1° 50´ (´) 

6 km (m)    0,0008 m (mm)  0,05 l (cm³) 

 
 

Anglický jazyk  

  

Oprava a kontrola z 22/6 

 Doplň do každé věty správnou předložku: at, on nebo in (do sešitu gramatiky): 

 

 1.We had lunch...........at...noon.  6.He lived …...in..... the 17th century. 

 2.I was born..............in....1996.   7.School starts again......in....autumn. 

 3.He's coming …......on...Wednesday. 8.I'll see you …...at....half past one. 

 4.They got up.............at....six o'clock. 9.The party is ….....on...21st April. 

 5.The holidays start.........in...July.  10.Call me.......in....the afternoon. 

 

 

Listen to the song about holiday – click on the link: 

https://www.liveworksheets.com/pg716963zh 

 

PAST SIMPLE (fill out the correct past tense): 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reg

ular_and_Irregular_Verbs/Simple_Past_Harry_Potter_js110209da 

 

Happy holiday, enjoy your days without learning:) 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/pg716963zh
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Regular_and_Irregular_Verbs/Simple_Past_Harry_Potter_js110209da
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Regular_and_Irregular_Verbs/Simple_Past_Harry_Potter_js110209da


 

Německý jazyk  

opakování lekce 4/Modulu 2 - celá stránka učebnice 78 - cvičení 6 - tvoř otázky do sešitu, 

cvičení 7 - převedení otázek do souvislého textu a cvičení  8 - popiš svůj pokoj podle 

příkladu 

 

klíč k řešení cvičení: PS: 53/11 

• Woher kommst du? 

• Kommt sie aus Deutschland? 

• Wo wohnt er? 

• Wie spricht Herr Weigel? 

• Wie spricht man in Spanien? 

• Sprichst du Türkisch? 

klíč k řešení cvičení: učebnice: 68/1a 

• 1F 

• 2R 

• 3F 

• 4R 

• 5R 

• 6F 

• 7R 

• 8F 

klíč k řešení cvičení: 69/1b 

• wohnt 

• Nachbar 

• arbeitet 

• spricht 

• hat 

• Restaurant 

• verkauft 

• hat 

• Deutschland 

• möchte lieber 

klíč k řešení cvičení: učebnice: 77/4 

• 1R 

• 2R 

• 3F 

• 4R 

• 5F 



 

 

klíč k řešení cvičení: učebnice: 77/5 

• 1R 

• 2F 

• 3F 

• 4R 

• 5F 

• 6R 

 

Francouzský jazyk  

Bonjour à toutes et à tous, 

C’est notre dernière leçon. 

Je voudrais vous remercier pour votre coopération et j’attends avec impatiance nos cours 

de français l’année prochaine! 

Passe de bonnes vacnaces! 

  

Dobrý den všem, 

Tohle je naše poslední lekce a já vám všem děkuji za spolupráci a budu se moc těšit na 

naše hodiny francouzštiny příští rok! 

Užijte si krásné prázdniny! (A nezapomeňte sem tam si francouzštinu procvičit – zkuste 

třeba napsat nějaký pohled, ten potěší vždycky 😊) 

  

Jako poslední úkol letošního roku máte podívat se na nějaký film nebo seriál ve 

francouzštině. Osobně doporučuji film Les intouchables (Nedotknutelní) – ten se dá najít 

na internetu ke stažení v původním znění s titulky a je vtipný a zajímavý 😊. Nebo si 

alespoň pusťte další díl Avec la Damme blanche, c’est toujours dimanche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dějepis  

 Slované 

• V 5. a 6. století druhá vlna stěhování národů – do pohybu se dávají Slované 

• Výborní válečníci  

• 3 směry 

o Na západ – do střední Evropy 

o Na jih – balkánský poloostrov 

o Na východ – do východní Evropy za řeku Dněpr 

• Vznik prvních slovanských států 

o Jižní Slované: Bulharsko (7. st.), Chorvatsko (9. st.), Srbsko (12. st.) 

o Západní: Velká Morava (9. st.), Český stát (kon. 9. st.), Polsko (10. st.) 

o Východní: Kyjevská Rus (9. st.) 

o Jejich vznikem končí stěhování národů 

Slované na našem území 

• V 6. st. Sídlily na našem území zbytky germánských obyvatel 

• Ústní vzkazky a pověsti zapsány až v 11. a 12. st. – Kosmova kronika 

• Usadili se kolem moravských řek, pak kolem Labe 

• Dvojpolní hospodářství – oseli vždy jen polovinu pole – druhé nechali ladem 

(pásl se zde dobytek) 

• Rodiny nejprve soběstačné, postupně vznik řemesel 

o Hlavně kovářství a hrnčířství 

• Monoteismus – pohané (před přijetím křesťanství) 

o Uctívali bůžky – přírodní síly 

o Svantovít – bůh slunce a úrody 

o Perun – bůh blesků a hromů 

o Vesna – bohyně jara 

o Morava – bohyně smrti a zimy 

Sámova říše 

• V 6. – 7. století pronikají na naše území Avaři (kočovný národ), usadili se na 

území dnešního Maďarska 

• Útočí na své sousedy – berou jim obilí, dobytek… 

• Hrozí nebezpečí -> potřeba se sjednotit -> sjednocení pod franským kupcem 

Sámem r. 623 => vznik prvního kmenového svazu 

• Velký konflikt s králem Dagobertem (Král Franské říše) -> 631 bitva u 

Vogastisburku (dnes se neví, kde ležel, známe pouze popis bitvy z kroniky 

Fredegara) – vítězství Sáma 

• Po smrti Sáma svaz zaniká a kmeny se nadále vyvíjí samostatně 



• Fredegarova kronika 

o Franský mnich, první písemná zpráva o Slovanech na našem území 

 

 

Velká Morava 

• Morava + část Slovenska 

• Jedna z nejúrodnějších oblastí u nás 

• Kníže Mojmír I. (830 - 846) 

o Přelom 8. a 9. století – usadil se mocný rod Mojmírovců (podle Mojmíra) 

o 833 dobývá Nitru, vyhnal knížete Pribinu a území připojil 

o Velká Morava závislá na východofranské říši 

o Mojmír si mír vykoupil – dobrovolně odváděl panovníkovi „daň z míru“ 

neboli „tribut“ 

o Jako první se nechal pokřtít 

• Kníže Rastislav (846 – 870) 

o Chce se zbavit vlivu východofranské říše 

o Nejprve rozšiřoval vliv i na území Čech 

o Snažil se o šíření křesťanství – podporoval cesty franských kněží na 

území Velké Moravy – ti však kázali latinsky a Moravané jim nerozuměli 

o Požádal papeže o vyškolení nových moravských duchovních -> neúspěšně 

o Posílá stejnou žádost k byzantskému císaři – 863 příchod Konstantina a 

Metoděje 

▪ Bratři ze Soluně 

▪ Vytvořili staroslověnštinu – nový spisovný jazyk 

▪ Nové písmo: hlaholice 

▪ Na Velehradě vyškolil své žáky – nelíbí se franským kněžím -> 

stížnost k papeži -> povolal Konstantina a Metoděje do Říma 

▪ Konstantin přesvědčil papeže, aby povolila slovanský jazyk při 

bohoslužbách -> navíc papež zřídil arcibiskupství (Metoděj 

arcibiskupem) 

o Výsledek: VM již není církevně závislá na VF říši 

o Po smrti Metoděje papež slovanské bohoslužby zakázal a Met. žáci byli 

vyhnáni ze země 

• Svatopluk (871-894) 

o Zradil strýce Rastislava – vydal ho Frankům – ti ho oslepili a uvěznili 

(brzy zemřel) 

o Připojil k Moravě Čechy – největší politický a kulturní rozkvět VM 

o Na Svatoplukově dvoře přijal křest český kníže Bořivoj (a jeho manželka 

Ludmila) 

• Mojmír II (894-906 nebo 907) 

o Spory s bratry, rozpory 

o Oslabená říše se stala kořistí maďarských kočovných kmenů 

o Přišel o život v jedné bitvě s Maďary 



o Rozpad Velké Moravy na malá knížectví 

 

 

• Hradiště 

o Velkomoravský kníže a velmožové žili v opevněných hradištích 

o Kníže bydlel v dřevěném paláci 

o K hradišti patřil kamenný kostel, obydlí řemeslníků i rolníků 

o Rozvoj řemesla a obchodu 

o Mikulčice, Mikulov, Znojmo, Staré město u Uherského hradiště 
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