
Dějepis 8 

classroom: jmgbp2a 

online hodina D: https://meet.google.com/bpd-gfjm-syy (až 15.5., protože 1.5. a 8.5.je státní svátek) 

e-mail: borusikova@zszbuch.cz 

Kdo nemá jiné možnosti, může si pro vytištěné  zadání přijít do školy (po-pá 8.00-9.00) 

 

Upozornění: Stále ještě nemám od všech referát o vybraném cestovateli (konkrétně od 3 žáků) a 
samostatnou práci na téma Habsburkové (od 6 žáků). Nejsou to ani časově, ani jinak náročné práce, tak 
prosím úlohy vypracujte a pošlete.  

Také stále ještě čekám na odpovědi na následující otázky (lze odpovědět i v classroomu): 

Co bylo typické pro období Bachova absolutismu? 

Jak dopadla bitva u Hradce Králové a co pro habsburské země znamenala? 

Co mělo společného (např. instituce) Rakouska-Uherska a jak na vznik tohoto dvojstátí reagovala česká 
společnost? 

Jak se jmenovalo hlavní město Předlitavska a hlavní město Zalitavska? 

Do které části Rakouska-Uherska patřily české země? 

 

Nové učivo 

České země ve 2. polovině 19. století – Rozvoj průmyslu 

PL + učebnice s. 104-105 

+ www.youtube.com Dějiny udatného českého národa – díl č. 90 (video lze přehrát i v classroomu) 

 

České země ve 2. polovině 19. století – Josef Hlávka  

Tato práce je na známku. Lze odeslat buď e-mailem, nebo vypracovat přímo v classroomu (doporučuji). 
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Německý jazyk 8 

classroom: 2h33gri 

online hodina Nj: https://meet.google.com/awe-qjax-dde (vždy ve středu od 10.30) 

e-mail: borusikova@zszbuch.cz 

Kdo nemá jiné možnosti, může si pro zadání přijít do školy (po-pá 8.00-9.00) 

 

1. Slovní zásoba - naučit 

2. PS s. 74/8a (lze vypracovat přímo v classroomu, nebo poslat e-mailem) 

Kdo pořád ještě nemá PS, ten má následující možnosti: 

- dojde si pro něj do školy 

- podívá se do classroomu  

- může napsat e-mail a já mu pošlu naskenovanou 9. lekci 

 

3. Slovesa s odlučitelnou předponou (uč. s 71 , zapsat do sešitu + písemně PS s. 75/10a,b,c) – téma bude 
také probráno na online hodině Nj. 
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