
Učivo do 19.6.
 A máte hotovo.:-)

Milí žáci, 

zde máte zadání posledních témat. Pak jen opakujte na Albooku a nezapomeňte poslat vypracované
pracovní listy. Chválím ty, co už začali.:-)

Předem vám všem přeji krásné prázdniny, snad už za normální situace, protože se s většinou již asi
neuvidíme. A v září sraz ve škole! :-)

Týden do 22.5.  
– pročíst str. 134 - 137

– zápis:

Třicetiletá válka (1618 – 1648)
1) Země zaostalejší – feudální – katolické náboženství (země Habsburků)

X
2) Země vyspělejší – počátky kapitalismu – protestantské náboženství

(Nizozemí, Dánsko, Švédsko...)
Německo - katolická liga

- protestantská unie
vojevůdce Habsburků – Albrecht z Valdštejna (1634 v Chebu zavražděn)
1630 – vstup Švédska do války – král Gustav Adolf
1635 – vstup Francie – kardinál Richelieu
1648 – vestfálský mír – konec války

- zpustošení střední Evropy
- posílení Švédska a Francie

 Týden do 29.5.
– pročíst str. 140 - 143

– zápisy: 

České země a Slovensko za třicetileté války
Habsburkové potrestali účastníky odboje
1621 – poprava 27 vůdců odboje na Staroměstském náměstí
konfiskace majetku => nová cizí šlechta
1627 – Obnovené zřízení zemské

- dědičná vláda Habsburků, katolické náboženství, němčina
exulanti (vyhnanci) - J. A. Komenský
1631 – vpád Sasů do Čech
1648 – Švédové v Praze
Slovensko – protihabsburská povstání
Hlad, epidemie, válečné útrapy, vystěhovalectví => úbytek 1/3 obyvatelstva,úpadek měst (obchodu)
z poddaných se stávali nevolníci 

J.A.Komenský  (1592 – 1670)
Působil na Moravě ve školách jednoty bratrské
1628 – musel odejít do ciziny
Pobýval v Polsku, Anglii, Švédsku, Nizozemí
reformoval školství – „učitel národů“



Je pohřben v Naardenu (Nizozemí)
Pedagogické zásady: vyučování pro všechny děti, v mateřském jazyce,

názornost, srozumitelnost
Dílo: Velká didaktika

Svět v obrazech
Brána jazyků otevřená
Labyrint světa a ráj srdce ...

Týden do 5.6.
– pročíst str. 140 a 145
– dokončit pracovní listy na webu školy a poslat

Týden do 12.6.  (respektive do 10.6. abyste poslali poslední prac.listy)
– dodělejte pracovní listy a pošlete mi je

Týden do 19.6
– můžete si udělat úkoly, které jsou vždy za daným tématem jako opakování
– klidně od začátku učebnice (nebo prostě odpočívejte)


