
ZADÁNÍ ÚKOLŮ K SAMOSTUDIU 
PRO OBDOBÍ 11.5. – 24.5. 

ČESKÝ JAZYK 
Třída: 7. D, 7. E 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Kateřina Jarolímová  

Zadání platí pro období: 11. 5. – 24.5. 

Email:Katerina.Jarolimova@zsgvodnany.cz 

Milí sedmáci, 
tak vás zas zdravím bohužel na dálku. Není ale proč si zoufat, situace je lepší, a to je to 
nejdůležitější. Navíc venku je krásně, občas sice trochu zaprší, ale to asi všichni přírodě 
přejeme, takže vlastně můžeme mít dobrou náladu i za deště. Mě zastihla včera vydatná 
přeháňka na procházce v lese, když jsme venčily s kamarádkou naše psíky a musím říct, že 
jsem z deště měla velkou radost. Můj pes ne, byl na mě už od začátku naštvaný, protože mu 
nejdřív uvízla v tlapce mezi polštářky pichlavá bukvice a já ji objevila, až po chvíli. A za déšť 
jsem taky asi mohla já… 
 
Tak a teď do práce: 
 
Jazyk 
 

1. V předešlých úkolech jste si připomněli způsoby tvoření nových slov. Procvičovali jste 
si odvozování slov pomocí předpon a přípon a viděli jste, že některá slova vznikla 
způsobem, který nazýváme skládání.  

V tomto období se podíváme na tvoření nových slov způsobem, který nazýváme zkracování.  
a) Zkratka názvu naší republiky je ČR. Napiš teď zkratky, které tě napadnou: 

__________________________________________________________ 
b) Napište, co znamenají následující zkratky. Myslete to na to, že se jedná často o 

vlastní názvy a vzpomeňte si na pravidla psaní velkých písmen.Můžou vám pomoct 

rodiče. 

EU____________________________________  

PSČ ____________________________________ 

ČNB ____________________________________ 

KB____________________________________ 

MěÚ____________________________________ 

ND____________________________________ 

např. ____________________________________ 

př. n. l. ____________________________________ 

KRNAP _________________________________________________ 
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2. Podívejte se na text téhle písničky: 
Zkratky 
Ivan Mládek 

 

Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR, 
SNB mé DKW si stoplo na TK. 
Mé DKW SPZ ABT 25 - 50 
Musí teďka na GO do ČSAO. 

OHC či OHV či co má to DKW, 
Potřebuje z NDR nová šoupátka. 
Jsem RNDr. CSc. z ČVUT v Praze 2, 
V ČSAO v Praze 3 já mám tlačenku. 

Tohle IA VHJ dělá kromě DKW 
BMW a NSU, KDF i MG. 
Za dvě LP KTO DKW mám na GO, 
Když dostanu na ČVUT syna Kelblové. 

Kelblová z OPBH mistrovi ČSAO 
Dá do bytu PVC a teplou H2O. 
Vystavené na LVT PVC však přiveze 
Skladníkovi DKP šofér V3S. 

Všechno dopadne OK za lístky na FOK, 
šofér ČSAD má o Schumanna zájem. 
Mistr od ČSAO známou má na PKO, 
Její bratr v OÚNZ dělá sestřičku. 

V OÚNZ na WC mistr chytil TBC, 
Musí na RTG, EKG a EEG. 
Spojení ČSAO-ČVUT-OPBH- 
-ČSAD-FOK přerušilo se. 

RNDr. CSc. z ČVUT dá DKW 
SPZ ABT 25-50 do šrotu. 
Z ČSSR do MLR z ČVUT RNDr. 
Musí chudák s ČSAD nebo s ČSD. 
Zdroj: Musixmatch 
Autoři skladby: Ivan Mladek 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02F4C2cINlEhXZzwtUNMEa__bhzTA:1588662097433&q=Ivan+Ml%C3%A1dek&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yDAyqCgyWsTK41mWmKfgm3N4YUpqNgBz0DYsHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj2-_C_k5zpAhUNMewKHfaADFkQMTAAegQIDhAF&sxsrf=ALeKk02F4C2cINlEhXZzwtUNMEa__bhzTA:1588662097433
https://www.musixmatch.com/


Už jste si přečetli celý text písničky od Milana Mládka, který napsal v době, 

kdy se naše země oficiálně jmenovala Československá socialistická republika? 

V textu je plno zkratek a řada z nich už neexistuje, protože místa či věci, které 

označují, se dnes jmenují jinak nebo dokonce neexistují. Písničku si 

poslechněte zde:https://www.youtube.com/watch?v=CMpzQeFKrYc 

Poslech textu písně bude určitě zábavnější než jeho četba.  

a) Zkuste si po poslechu písničky tipnout, kolik zkratek Mládek ve svém 

textu použil. Pak je v textu sami spočítejte a napište k jakému číslu jste 

dospěli: _____________. 

b) Níže najdete v jednom sloupci celé názvy a v druhém zkratky těchto 

názvů. Nejprve spojte čárou název s jeho zkrácenou podobou. Potom 

prosím podtrhněte ty zkratky, které se používají i dnes. Tady vám 

možná budou muset pomoct rodiče. 

Německá demokratická republika   ČVUT 
 
Sbor národní bezpečnosti    H2O 
 
Doktor přírodních věd     ČSD 
 
České vysoké učení technické    ČSSR 
 
Československá autobusová doprava   NDR 
 
Československé státní dráhy    RNDr 
 
voda        ČSAD 
 
Československá socialistická republika  SNB 
 
c)Následující slova z textu písničky jsou slova cizího původu, která jsme si do 
češtiny vypůjčili a u některých jsme jejich pravopis přizpůsobili tomu našemu.  
Znovu prosím spojte slovo s jeho zkrácenou podobou.  
Napište název místa, kde se s těmito výrazy můžeme setkat:______________  
 
rentgen    TBC 
tuberkulózu    EKG 
elektrokardiograf   RTG 

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


d) Víte někdo, co to znamená, když řekneme, že někdo má někde / u někoho 
tlačenku? 

____________________________________________________________ 
3. „Diktát“ 

Vaším úkolem je jako pokaždé text přepsat do sešitu a odůvodnit pravopis 

podtržených slov.Děti, které mají IVP opíší jen šest vět. 

Oheň  
Minuty ubíhaly, až se konečně ukázal dýmající dřevěný prach. Lovcovy ruce ho 
vysypaly na štěpiny. Lovec opatrně rozdmýchal malý plamínek. Když se 
rozhořel, vydechli všichni s úlevou. Teď už byli pod spolehlivou ochranou ohně, 
nejlepšího přítele člověka. Rozdělali ho u vchodu do jeskyně, aby z dálky nebyly 
záblesky plamenů vidět. Starý náčelník se bál upoutat pozornost lidí cizího 
kmene potulujících se nablízku. Chlapci, unavení dlouhou chůzí, se natáhli u 
plápolajícího ohně a ve chvíli usnuli tím nejtvrdším spánkem. 
Úkol pro zájemce: vymyslete pokračování textu.  

Sloh 
 
Napiš dopis eskymáckému lovci Kejanovio tom, jak probíhá výuka na dálku. 
Zamysli se nad tím, jaké to má výhody i nevýhody. Vysvětli, co tě na tomto 
způsobu výuky baví a co ti naopak vůbec nevyhovuje a vadí. K dopisu patří 
oslovení a rozloučení.  
 
Literatura 

Tady platí zadání z minulého období: 

Pokračujte ve vlastní četbě, dle zájmu si vybírejte další texty z čítanky. 

Myšlenkové mapy postav a míst mi prosím posílejte s ostatními úkoly. 

Posílám vám odkaz na audioknihy (zvukový záznam knih)- Karla Poláčka Bylo 

nás pět, Aloise Jiráska Staročeské pověsti, Karla Čapka Zahradníkův rok. 

Doporučuju vám poslech audioknihy zkusit, je to zajímavý zážitek, myslím, že 

vás to bude bavit. Je to méně namáhavé než četba, a navíc zde může pracovat 

mnohem silněji vaše představivost.  

Přeju vám tímto příjemný poslech. 

 



Audioknihy najdete zde:   

https://temata.rozhlas.cz/karel-polacek-bylo-nas-pet-7963447 

https://junior.rozhlas.cz/cteni-na-pokracovani-8049313 

https://temata.rozhlas.cz/karel-capek-zahradnikuv-rok-7963627 

Dalšíčetbunapokračování pro dětinajdetena 

https://junior.rozhlas.cz/cteni-na-pokracovani-8049313.  

Určitěsi to projděte, myslím, žesikaždý z vásněcovybere. 

Některéaudioknihyužbohuželnejsoupřístupné, ale nenechte se tímodradit. Je 

tam ičetba pro menšíděti, ale najdeteurčitěiněco pro sebe. Budu se těšit, až 

mi budetevyprávět o tom, co jste si poslechli. 

Film 

Kdomátechuťobohatitvašislovnízásobu o novápřísloví, rčení a přirovnání, 

doporučujuvámpodívat se na film Saturnin. Jedna z 

postavsi v tomtozpůsobuvyjadřovánípřímolibuje. Na film se můžetepodívatzde: 

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

Do konce května mi pošlete minimálně jeden zápis vaší četby nebo poslechu. 
Mějte se všichni hezky, zdraví vás a z Písku vám mává 
paní učitelka Jarolímová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://temata.rozhlas.cz/karel-polacek-bylo-nas-pet-7963447
https://junior.rozhlas.cz/cteni-na-pokracovani-8049313
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MATEMATIKA 

Třída: 7.D 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill  

Email: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: 11.5.-24.5. 

 

 

Veškerá zadání, úkoly, postupy a kontroly najdete na stránce 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/grill-jaroslav 

 

 

FYZIKA 

Třída: 7.D 
Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  
Email: lukas.filip@zsgvodnany.cz 
Zadání platí pro období: 11.5.-24.5. 

Archimédův zákon (Vztlaková síla) 

Vztlaková síla 

- působí směrem vzhůru (nadlehčuje tělesa) 

 - značí se FVZ 

 - základní jednotka je Newton 

 - výpočet:  𝐹𝑉𝑍 = 𝑉 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 

  V – objem ponořené části tělesa *m3] 

  ρ – hustota kapaliny [kg/m3] 

  g – tíhové zrychlení (10) 

Archimédův zákon: 

„Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem 

vytlačené.“ 

Rande s fyzikou: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150012-tlak-v-

tekutinach-a-archimeduv-zakon/ 

Příklady: 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/7_10_archimeduv-zakon---vztlakova-sila.pdf 

mailto:Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz
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https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/7_10_archimeduv-zakon---vztlakova-sila.pdf


NĚMECKÝ JAZYK 

Třída: 7.D 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 11.5.-24.5. 

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

1) k zopakování učiva i nadále stránka www.umimenemecky.cz – zdarma, i pro jiné předměty 

 

2) učit se slovní zásobu celé 4. lekce a opakovat lekce předešlé 

 

3) vypracovat vložený pracovní list viz níže, poslat na email do 24.5. 

 

 

PRACOVNÍ LIST 
1) Doplň nicht/kein. 

Mein Haus ist  groß. 

Mein Rucksack ist  alt. 

Nein, ich habe  Schwester. 

Das ist  Heft, das ist ein Buch. 

Deine Oma ist  klein. 

Das ist  Schere. Das ist ein Lineal. 

Das ist  mein Filzstift, er ist Ninas. 

Ich habe  Tasche. Ich habe einen Rucksack. 

Ich lerne  schlecht. 

Mein Bruder hat  Kind. Er ist noch jung. 

Das ist  gelb, das ist orange. 

Du hast  Katze. 

Ich spiele  gern auf dem Sportplatz. 

Heute komme ich  . 

Wir wohnen  in Prag, wir wohnen in Brünn. 

Ich heiße  Robin, ich heiße Max. 

mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz
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2) Vytvoř rozkazovací způsob 2.os.j.č. 

Schreiben ins Heft 

Kommen 

Machen Judo 

Aufstehen 

Sprechen leise 

Schreiben schnell 

Lesen oft 

 

3) Přelož věty. 

To je ořezávátko. Je nové a modré. 

Na severu bydlí babička a dědeček. 

Můj penál není černý. 

Ne, to je Petrovo lepidlo. 

Jak se to píše? Je to správně? 

Hraj dobře! 

Zůstanu dnes do deseti. 

On hraje rád tenis, ale nejraději hraje fotbal. 

 

4) Přelož do češtiny. 

Meine Familie ist sehr groß. Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Meine Schwester heißt 

Veronika und mein Bruder Vaclav. Veronika ist 23 Jahre alt und Vaclav ist 21 Jahre alt. Beide arbeiten 

schon. Veronika in Prag und Vaclav in Sokolov. Veronika hat zwei Tiere, eine Katze und einen Hund. 

Vaclav spielt gern Karten, aber Schach spielt er am liebsten. Meine Mutti ist 48 Jahre, sie ist eine 

Lehrerin. Und Vati? Er ist 49 Jahre und er ist ein Arzt. Und ich? Ich heiße Martina, ich bin 13 Jahre alt 

und ich besuche die Grundschule. Ich habe große und nette Familie, ich mag meine Familie. 



5) Doplň do tabulky správné časování sloves ve všech osobách. 

 haben sein spielen bleiben 

auf Tschechisch     

ich     

du     

er, sie, es     

wir     

ihr     

sie, Sie     

 

 

6) a) Přečti si text a celými větami odpověz na otázky. 

Die Flintstones sind eine glückliche Familie. Fred ist der Vater und Wilma die Mutter. Pebbles, das 

kleine Mädchen, ist die Tochter. Die Flintstones haben ein Haustier. Es heißt Dino. Es ist ein 

Dinosaurier. Betty und Barney sind ihre Freunde. Sie haben einen starken Jungen. Er heißt Bamm-

Bamm. Diese Familien sind lustig, aber ein wenig seltsam. 

Wie heißt der Vater? 

Wer ist die Mutter?      

Wer ist die Tochter? 

Wie heißt das Haustier? 

Welches Tier ist das Haustier? 

Wie heißen die Freunde von Fred und Wilma? 

Wie heißt der Junge? 

Wie ist er? 

Ist Pebble ein Junge?  

 

  b) Popiš tuto rodinu (vzhled, oblečení, věk, velikost, vlastnosti, ... – fantazii se meze nekladou ) 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Třída: 7.D 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 

Zadání platí pro období:11.5. – 24.5. 

Email: Dagmar.Smidova@zsg.vodnany.cz 

 

 

Student’sbook – readp.48, sendme e.2,5,7 p.49 

Workbook, p.39, e.5,6 – sendme 

 

Good luck! 
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PŘÍRODOPIS 

Třída: 7. D a 7. E 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Zadání platí pro období: od 11. 5. do 24. 5. 2020 

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz 

Pokyny 
Zdravím, 

níže naleznete seznam dalších látek k nastudování a orientační termíny, do kdy byste měli látku 

zvládnout.  

V úterý 12. 5. zveřejním na webu školy i třídních emailech nový soubor otázek k předešlému 

samostudiu. Otázky naleznete také na odkaze: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan  

Termín pro odevzdání je pondělí: 18. 5. 2020. Otázky zašlu taktéž na Teams (pokud je máte již 

založené). 

Tradičně připomínám: Neučte se vše podrobně nazpaměť! Snažte se vše soustředěně prostudovat a 

zapamatovat si některé informace. To bohatě stačí ;-)  

Ostatní pokyny jsou stejné jako v předchozích blocích 

 

Látky k nastudování 
 Orientační termín do 17. 5. 

o látka 39 Houby až stopkovýtrusné obecně  

 Orientační termín do 24. 5. 
o látka 40 Houby stopkovýtrusné – čeledi  

 

39. Houby (obecně  stopkovýtrusné) 
 Říše: houby 

Charakteristika 
 Nejsou schopné fotosyntézy  

 Jedno i mnohobuněčné  

 Tělo hub nazýváme stélka, protože není členěno na orgány  
o Stélka je tvořena houbovými vlákny. 

 Houbová vlákna vytvářejí pod zemí podhoubí a na povrchu plodnici. 

 Rozmnožují se pomocí výtrusů – jsou drobné okem neviditelné 

 Význam: 

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz
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o Rozkladači (destruenti) – viz dříve 
 Rozkládají těla odumřelých organismů 
  koloběh látek v přírodě 

o Parazité (cizopasníci) 
 Původci houbových chorob rostlin i člověka  

o Symbionti 
 Nejčastěji s rostlinami = mykorhiza 

 Mykorhiza = symbiotické soužití kořenů a houbových vláken  
 Houby v symbióze s řasami = lišejníky – viz později 

Významné skupiny hub 

A) Vřeckovýtrusné houby (vřeckaté houby) 
 Některé označovány jako plísně 

Vřecko – útvar obsahující výtrusy 

http://ziva.avcr.cz/img/ziva/art2/lrg/kdyz-se-rekne-vrecko-13.jpg 

http://old.botany.upol.cz/atlasy/system/images/ascomycetes/pezizales/scutellinia5+.jpg   

Významné vřeckovýtrusné houby 

 Kvasinky  
o Jednobuněčné houby 
o Všudypřítomné  
o Používá se v potravinářském průmyslu pod názvem droždí 

 způsobují kynutí těsta 
 Používají se pro výrobu alkoholických nápojů 

o produkují mnoho vitaminů  
 

 Štětičkovec – několik druhů 
o plíseň 
o Výroba plísňových sýrů (niva, hermelín) 
o Výroba antibiotik - penicilin 

 

 

 Kropidlák – několik druhů 
o Plísně napadající potraviny i člověka 
o produkují nebezpečné jedy 

 

 Paličkovice nachová 
o Cizopasná houba obilovin  
o V napadeném klasu vznikají velké černé útvary – tzv. námel 
o Jedovatá 

 

 Další vřeckovýtrusné houby (plísně) 
o Hlízenka ovocná 

http://ziva.avcr.cz/img/ziva/art2/lrg/kdyz-se-rekne-vrecko-13.jpg
http://old.botany.upol.cz/atlasy/system/images/ascomycetes/pezizales/scutellinia5+.jpg


 Vřeckovýtrusné houby s plodnicemi 
o Smrž – jedlá houba 
o Ucháč – jedovatý 

 

 Nebezpečnost plísní 
o Nikdy nekonzumovat potraviny napadené plísní 
o Pokud se na potravině objeví plísňový povlak, je celá potravina plísní prorostlá!!!  
o Nekrmit zvířata krmivem napadeným plísněmi 

Kvasinky 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id288548/?taxonid=360869  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvasinky#/media/File:S_cerevisiae_under_DIC_microscopy.jpg 

 

Vlevo - Plíseň štětičkovec  /// vpravo - kropidlák 

Štětičkovec: https://cs.wikipedia.org/wiki/Štětičkovec#/media/File:Penicillium_labeled.jpg 

Kropidlák: https://cs.wikipedia.org/wiki/Aspergillus#/media/File:Aspergillus_on_tomato.jpg  

 

Vlevo – paličkovice nachová – námel /// vpravo – padlí jabloňové 

Paličkovice nachová: https://cs.wikipedia.org/wiki/Paličkovice_nachová#/media/File:Claviceps_purpurea.JPG 

padlí: https://cs.wikipedia.org/wiki/Padlí_jabloňové#/media/File:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%E2%84%963)-02.jpg 

 

Vlevo – kadeřavost broskve (původce palcatka broskvoňová) /// vpravo – hlízenka ovocná (způsobuje 

monilózu) 

Kadeřavost: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kadeřavost_broskvoně#/media/File:Taphrina_deformans_1.jpg 

Hlízenka: https://cs.wikipedia.org/wiki/Monilióza#/media/File:Monilinia_fructigena_01.JPG  

 

Vlevo: smrž obecný /// vpravo – ucháč obecný 

Smrž: https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrž#/media/File:Morchella_esculenta_270408.jpg  

Ucháč: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ucháč_obecný#/media/File:Fr%C3%BChjahrslorchel.JPG  

B) Stopkovýtrusné houby 
 Většina hub vytvářejících plodnice 

o Plodnice = nadzemní útvar vyrůstající z podhoubí  
 Růst plodnic 

 Plodnice potřebují především vlhkost a teplo 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id288548/?taxonid=360869
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvasinky#/media/File:S_cerevisiae_under_DIC_microscopy.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/�t�ti�kovec#/media/File:Penicillium_labeled.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aspergillus#/media/File:Aspergillus_on_tomato.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pali�kovice_nachov�#/media/File:Claviceps_purpurea.JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/Padl�_jablo�ov�#/media/File:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kade�avost_broskvon�#/media/File:Taphrina_deformans_1.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monili�za#/media/File:Monilinia_fructigena_01.JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smr�#/media/File:Morchella_esculenta_270408.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uch��_obecn�#/media/File:Fr%C3%BChjahrslorchel.JPG


 Světlo není důležité  
 

Stavba plodnice: 
o Klobouk 
o Třeň (noha) 
o Další – nejsou u všech hub 

 Prstenec 
 Pochva 
 závoj 

Tělo houby 

http://files.pancelcino.webnode.cz/200000231-9befe9cf18/houba_popis.jpg 

 

 Závoj  
o = obal kryjící spodní stranu klobouku některých hub 

 Plachetka 
o Obal některých mladých plodnic 

Plachetka hub a útvary z ní vznikající 

http://www.nasprtej.cz/sites/default/files/user_files/user46/Houby/obaly.gif 

 

(vlevo) trhající se plachetka při růstu houby /// (vpravo) závoj na spodní straně plodnice 

(vlevo)http://nd03.jxs.cz/550/498/80fdbcabd7_62213873_o2.jpg 

(vpravo) http://nd03.jxs.cz/550/498/80fdbcabd7_62213873_o2.jpg  

Výtrusné rouško  
 Nachází se na spodní straně klobouku  

 Obsahuje výtrusy 

 Dle rouška dělíme houby na: 
o Houby lupenité: 

 Na spodní straně klobouku mají lupeny (bedly, muchomůrky, žampiony, 
ryzce, …) 

o Houby rourkaté: 
 Na spodní straně klobouku mají rourky (hřiby, kozáky, klouzky, …) 

Lupenité rouško = lupenité houby 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/LupenyCF.jpg/1200px-LupenyCF.jpg 

 

rourkaté rouško = rourkaté houby 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Rourky.jpg/800px-Rourky.jpg  

 

http://files.pancelcino.webnode.cz/200000231-9befe9cf18/houba_popis.jpg
http://www.nasprtej.cz/sites/default/files/user_files/user46/Houby/obaly.gif
http://nd03.jxs.cz/550/498/80fdbcabd7_62213873_o2.jpg
http://nd03.jxs.cz/550/498/80fdbcabd7_62213873_o2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/LupenyCF.jpg/1200px-LupenyCF.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Rourky.jpg/800px-Rourky.jpg


Výtrusy 

http://www.woleschko.cz/resources/zdroje/archiv-2007/HADANKA_rijnova.jpg 

Výtrusy pod mikroskopem – měřítko (50 µm) 

http://www.damyko.info/ForumA/files/thumbs/t_zavojenka-6-im_164.jpg 

http://www.damyko.info/ForumA/files/thumbs/t_zavojenka-1_169.jpg 

 

Stavba plodnice 

http://www.nepise.cz/img/gumikami/20670.jpg 

 

40. Houby stopkovýtrusné (významné čeledi) 

Hřibovité 
 Často sbírané houby 

 Rourkaté rouško 

 Zástupci: 
o Hřib smrkový 
o Hřib žlučník – tzv. hořčák – nejedlý 
o Hřib hnědý – tzv. suchohřib – tzv.: modrák 
o Hřib žlutomasý – tzv. babka 
o Hřib satan – jedovatý!!! 
o Pravý hřib – „pravák“ 

 = několik druhů hřibů majících bílé rouško 
o Hřib modrák 

 = několik druhů s modrající plodnicí po namáčknutí 
o Křemenáč osikový 
o Kozák březový 
o Klouzek sličný 

 

Hřib smrkový 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AD2009Sep13_Boletus_edulis_01.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boletus_edulis_herkkutatti.jpg 

 

h. žlučník – hořčák 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hřib_žlučník#/media/File:2006-09-14_Tylopilus_felleus_crop.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hřib_žlučník#/media/File:Tylopilus.felleus2.-.lindsey.jpg 

http://www.woleschko.cz/resources/zdroje/archiv-2007/HADANKA_rijnova.jpg
http://www.damyko.info/ForumA/files/thumbs/t_zavojenka-6-im_164.jpg
http://www.damyko.info/ForumA/files/thumbs/t_zavojenka-1_169.jpg
http://www.nepise.cz/img/gumikami/20670.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AD2009Sep13_Boletus_edulis_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boletus_edulis_herkkutatti.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/H�ib_�lu�n�k#/media/File:2006-09-14_Tylopilus_felleus_crop.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/H�ib_�lu�n�k#/media/File:Tylopilus.felleus2.-.lindsey.jpg


Vlevo – hřib hnědý – suchohřib /// vpravo – hřib žlutomasý – babka 

Vlevo https://cs.wikipedia.org/wiki/Hřib_hnědý#/media/File:Boletus_badius_stem.jpg 

Vpravo https://cs.wikipedia.org/wiki/Hřib_žlutomasý#/media/File:Xerocomus_chrysenteron1.jpg  

 

Vlevo – hřib satan /// vpravo – křemenáč osikový 

Vlevo https://cs.wikipedia.org/wiki/Hřib_satan#/media/File:Boletus-satanas-3_crop.jpg 

Vpravo http://www.ohoubach.cz/obrazky/galerie/02/1738_1.JPG  

 

kozák březový 

http://www.biolib.cz/cz/image/id221810/  

http://www.houbareni.cz/img/5/6/56314218-483c793b-b1d7-5c991c6c.jpg 

 

Klouzek sličný 

http://www.biolib.cz/cz/image/id127989/ 

 

Holubinkovité 
 Rouško – lupenité 

 Pestře zbarvené 

 Zástupci: 
o Ryzec pravý – jedlý  
o Holubinka namodralá – uhlířka – jedlá  
o Holubinka nazelenalá – jedlá  

Ryzec pravý - jedlý 

http://www.biolib.cz/cz/image/id8452/ 

http://www.biolib.cz/cz/image/id31189/ 

 

Holubinka namodralá – jedlá  

http://www.houbareni.cz/img/d/5/d5c00981-483dc960-6723-eb31680a.jpg 

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id8764/?taxonid=60061 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/H�ib_hn�d�#/media/File:Boletus_badius_stem.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/H�ib_�lutomas�#/media/File:Xerocomus_chrysenteron1.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/H�ib_satan#/media/File:Boletus-satanas-3_crop.jpg
http://www.ohoubach.cz/obrazky/galerie/02/1738_1.JPG
http://www.biolib.cz/cz/image/id221810/
http://www.houbareni.cz/img/5/6/56314218-483c793b-b1d7-5c991c6c.jpg
http://www.biolib.cz/cz/image/id127989/
http://www.biolib.cz/cz/image/id8452/
http://www.biolib.cz/cz/image/id31189/
http://www.houbareni.cz/img/d/5/d5c00981-483dc960-6723-eb31680a.jpg
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id8764/?taxonid=60061


Holubinka nazelenalá – jedlá 

http://www.houbareni.cz/img/4/e/4e6f7e2d-4b85b2cb-7acc-1e98ec3a.jpg 

http://www.biolib.cz/cz/image/id98570/ 

 

Čirůvkovité 
 Rouško – lupenité 

 Zástupci: 
o Špička obecná – jedlá 
o Penízovka sametonohá – jedlá dřevokazná houba 
o Májovka:  
o Václavka – roste na pařezech 

 Syrová je mírně jedovatá 
 Po dobrém tepelném opracování je jedlá 

Špička obecná - jedlá 

http://www.houbareni.cz/img/5/1/515c9f9d-4d89c5f0-30ee-87d1daf9.jpg 

http://www.houbareni.cz/img/5/1/515c9f9d-4d89c5e4-3d2b-f6e1624e.jpg 

 

Penízovka sametonohá - jedlá 

http://www.houbareni.cz/img/5/c/5c2b1a2a-4d35db9f-95c2-3f0666e1.jpg 

http://www.houbareni.cz/img/5/0/50bc7903-50b6048e-f7af-a34710fe.jpg 

 

Májovka 

http://www.houbareni.cz/img/5/d/5d5b9037-49fa20e8-b382-93df0f4c.jpg 

http://www.houbareni.cz/img/5/6/5631545d-4f96ca98-9c8c-fb5a00f6.jpg 

 

Vláknice začervenalá (Patouillardova) – jedovatá!!!  

http://www.houbareni.cz/img/5/c/5c2b1a2a-4d4c1a38-5d88-9d58cec8.jpg 

http://www.houbareni.cz/img/5/c/5c2b1e09-53948397-52bb-2d0db0d8.jpg 

 

Závojenka olovová – jedovatá!!! 

http://www.houbareni.cz/img/5/6/56315125-4e3b0904-567c-481f7d4d.jpg 

http://www.houbareni.cz/img/4/e/4e6f7e2d-4b85b2cb-7acc-1e98ec3a.jpg
http://www.biolib.cz/cz/image/id98570/
http://www.houbareni.cz/img/5/1/515c9f9d-4d89c5f0-30ee-87d1daf9.jpg
http://www.houbareni.cz/img/5/1/515c9f9d-4d89c5e4-3d2b-f6e1624e.jpg
http://www.houbareni.cz/img/5/c/5c2b1a2a-4d35db9f-95c2-3f0666e1.jpg
http://www.houbareni.cz/img/5/0/50bc7903-50b6048e-f7af-a34710fe.jpg
http://www.houbareni.cz/img/5/d/5d5b9037-49fa20e8-b382-93df0f4c.jpg
http://www.houbareni.cz/img/5/6/5631545d-4f96ca98-9c8c-fb5a00f6.jpg
http://www.houbareni.cz/img/5/c/5c2b1a2a-4d4c1a38-5d88-9d58cec8.jpg
http://www.houbareni.cz/img/5/c/5c2b1e09-53948397-52bb-2d0db0d8.jpg
http://www.houbareni.cz/img/5/6/56315125-4e3b0904-567c-481f7d4d.jpg


http://www.houbareni.cz/img/5/c/5c2b1e09-54a857ad-fad4-bd6fc4c1.jpg 

 

Václavka obecná – po tepelné úpravě jedlá 

http://www.houbareni.cz/img/2/e/2e870e0c-58288636-e8f5-d7406b00.jpg 

http://www.houbareni.cz/img/d/5/d5fae02a-4f2d59f2-5145-f6b5c333.jpg 

Žampionovité 
 Rouško lupenité 

 Zástupci: 
o Žampion polní neboli pečárka polní - jedlý 
o Bedla vysoká – jedlá   
o Bedla červenající – jedlá  

Vlevo - Žampion polní (pečárka polní) /// vpravo - Bedla vysoká 

Žampion http://www.houbareni.cz/img/b/c/bcaf6ed1-521f7c54-fd9c-1c9f9768.jpg  

Bedla vysoká http://www.houbareni.cz/img/5/9/5966ab46-52360eda-687e-11e388a8.jpg  

 

Bedla červenající 

http://www.houbareni.cz/img/5/e/5e8a7204-4f394eb8-64eb-17bed481.jpg 

Muchomůrkovité 
 Rouško lupenité, bíle zbarvené 

 !!!muchomůrky lze často zaměnit s jinými jedlými houbami!!! Např.: 

 Zástupci: 
o Muchomůrka růžovka – masák - jedlá 
o Muchomůrka červená – jedovatá!!! 
o Muchomůrka zelená – jedovatá!!! 
o Muchomůrka tygrovaná – jedovatá!!! 

Muchomůrka růžovka – masák 

http://www.houbareni.cz/img/5/8/58650c61-500ec3d2-e510-92aab359.jpg 

http://www.houbareni.cz/img/5/2/526410dc-4858f87c-c6e4-eb8a3082.jpg 

 

vlevo - muchomůrka červená /// vpravo - muchomůrka zelená 

m. červená 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Muchomůrka_červená#/media/File:Amanita_muscaria_3_vliegenzwam

men_op_rij.jpg  

m. zelená http://www.houbareni.cz/img/5/2/526410dc-48c10e23-aadf-3e29b74f.jpg  

http://www.houbareni.cz/img/5/c/5c2b1e09-54a857ad-fad4-bd6fc4c1.jpg
http://www.houbareni.cz/img/2/e/2e870e0c-58288636-e8f5-d7406b00.jpg
http://www.houbareni.cz/img/d/5/d5fae02a-4f2d59f2-5145-f6b5c333.jpg
http://www.houbareni.cz/img/b/c/bcaf6ed1-521f7c54-fd9c-1c9f9768.jpg
http://www.houbareni.cz/img/5/9/5966ab46-52360eda-687e-11e388a8.jpg
http://www.houbareni.cz/img/5/e/5e8a7204-4f394eb8-64eb-17bed481.jpg
http://www.houbareni.cz/img/5/8/58650c61-500ec3d2-e510-92aab359.jpg
http://www.houbareni.cz/img/5/2/526410dc-4858f87c-c6e4-eb8a3082.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muchom�rka_�erven�#/media/File:Amanita_muscaria_3_vliegenzwammen_op_rij.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muchom�rka_�erven�#/media/File:Amanita_muscaria_3_vliegenzwammen_op_rij.jpg
http://www.houbareni.cz/img/5/2/526410dc-48c10e23-aadf-3e29b74f.jpg


Muchomůrka tygrovaná 

http://www.houbareni.cz/img/d/4/d44781c6-4e40fdbd-1d08-790e9937.jpg 

Pýchavkovité 
 Vytváří vakovité plodnice 

 výtrusy v podobě tmavého prachu  

 Zástupci: 
o Pýchavka obecná (bradavičnatá) – mladé plodnice jsou jedlé 
o Pýchavka obrovská – vatovec – mladé plodnice jsou jedlé 

Pýchavka obecná 

http://www.houbareni.cz/img/b/0/b0668006-52258262-450a-780bbfa5.jpg 

 

Pýchavka obrovská 

http://www.houbareni.cz/img/4/e/4e6f7f3d-5120f3d7-a795-44836554.jpg 

http://www.houbareni.cz/img/5/9/59b09b7e-4fa0611a-1ab3-e4fc34da.jpg 

 

Liškovité 
 Lupenité houby 

 Zástupce: liška obecná – jedlá houba 
Liška obecná 

http://www.houbareni.cz/houba.php?id=34 

Dřevokazné houby 
 Napadají odumřelé dřevo i živé dřeviny 

 Způsobují rozklad dřeva 

 Zástupci: 
o Dřevomorka  

 Napadá dřevěné konstrukce  
 Obrana – moření  

o Choroš  
o Penízovka  
o Troudnatec 

Vlevo: Dřevomorka domácí /// vpravo: dřevo napadené dřevomorkou 

http://www.biolib.cz/cz/image/id18136/ 

http://www.thermosanace.cz/ref/veda-versus-drevomorka-domaci/ 

 

Vlevo: Choroš šupinatý /// vpravo: penízovka sametonohá  

http://www.houbareni.cz/img/d/4/d44781c6-4e40fdbd-1d08-790e9937.jpg
http://www.houbareni.cz/img/b/0/b0668006-52258262-450a-780bbfa5.jpg
http://www.houbareni.cz/img/4/e/4e6f7f3d-5120f3d7-a795-44836554.jpg
http://www.houbareni.cz/img/5/9/59b09b7e-4fa0611a-1ab3-e4fc34da.jpg
http://www.houbareni.cz/houba.php?id=34
http://www.biolib.cz/cz/image/id18136/
http://www.thermosanace.cz/ref/veda-versus-drevomorka-domaci/


Choroš: https://cs.wikipedia.org/wiki/Choroš_šupinatý#/media/File:Polyporus_squamosus_Molter.jpg 

Penízovka: http://www.houbareni.cz/houba.php?id=68  

 

Troudnatec kopytovitý 

http://www.biolib.cz/cz/image/id281015/ 

http://www.biolib.cz/cz/image/id265446/ 

Rzi a sněti 
 Netvoří plodnice 

 Napadají rostliny 
Vlevo: rez travní /// vpravo: sněť prašná pšeničná 

Rez: http://www.biolib.cz/cz/image/id22687/ 

Sněť: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/files/93/8128.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno dle: 

Přírodopis 6; Černík, Martinec; SPN a 

Přírodopis 7; Pelikánová, Čabradová, Hasch, Sejpka; Fraus 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Choro�_�upinat�#/media/File:Polyporus_squamosus_Molter.jpg
http://www.houbareni.cz/houba.php?id=68
http://www.biolib.cz/cz/image/id281015/
http://www.biolib.cz/cz/image/id265446/
http://www.biolib.cz/cz/image/id22687/
http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/files/93/8128.jpg


ZEMĚPIS 

Asie – pracovní list – závěrečné opakování pro 7. ročníky, práce do 24.5.2020 
od: radek.hrdlicka@zsgvodnany.cz 
 

 pracovní list netiskněte, ani neopisujte; do sešitu jen zaneste čísla úkolů a písemně 

odpovězte, pracovní list vyfoťte a do 20. května pošlete na email: 

radek.hrdlicka@zsgvodnany.cz 

1/ Přiřaďte k hlavním městům státy a naopak: 
a) Peking d) Ulaanbaatar 
b) Tokio e) Dušanbe 
c) Jakarta f) San´á 

 
2/ Propojte státy s typicky těženými surovinami: 

a) Írán 1) tropické dřevo 
b) Čína 2) železná ruda 
c) Indonésie 3) ropa 
d) Indie 4) černé uhlí 

 
3/ Vyhledejte v atlasech či na internetu, kolik obyvatel mají tyto státy a seřaďte je od nejlidnatějšího 
po ten nejméně lidnatý. 

a) Vietnam b) Indie  c) Čína  d) Pákistán  e) Mongolsko 
 
4/ Pojmenujte asijské turistické památky UNESCO na fotografiích (nápověda: A – Jordánsko, B – Čína, 
C – Kambodža) 

 
 
 

 

 

5/ Přiřaďte ke státu typické (hlavní) náboženství: 
a) Izrael  c) Indie  
b) Saudská Arábie d) Thajsko 

 
6/ Poznejte zvířata na fotografiích a doplňte, v jaké asijské zemi byste na ně mohli narazit. 
 
 

 

 

7/ Vyhledejte a napište název: 
a) nejvyšší hora Asie 
b) nejníže položené místo Asie 
c) nejhlubší jezero Asie 
d) nejdelší řeka Asie 

A C B

 

A B C D 
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DĚJEPIS 

Třída:  7.D 

Škola: Bavorovská 

Předmět: Děj 

Vyučující: Michael Sekyrka 

Zadání platí: pro hodiny od 11.5 do 22.5. 

Vyfotografované(mobilem) opsané tyto poznámky prosím odešlete do 24.5.. 2020 na email 

Michael.Sekyrka@zsgvodnany.cz 

Prosím poslat i staré poznámky, kdo jste to ještě dosud nestihl 

 

Stránky v učebnici 98-105 

Žlutý text můžeš vytisknout a vlepit, ostatní opisuj, jsou to 4 hodiny, pracuj s učebnicí. Pracuj každý 

den 10 minut, nedělj vše najednou, hezký týden, MS 

 

Renesance a humanismus-15.-17.století v Evropě 

Umělecký sloh, napodobování antiky-  Řecka a Říma -NAPIŠ PŘÍKLAD JEDNÉ ŘECKÉ A JEDNÉ ŘÍMSKÉ 

PAMÁTKY-S.98 

RENESANCE ZNAMENÁ ZNOVUZROZENÍ starověkého Řecka a Říma 

Stavby-široká okna, arkády-otevřená balkonová nádvoří-namaluj mi je z malého obrázku na straně 

118), kupole 

Vznik-Itálie 

Osobnosti-Michelangelo Buonarroti-+1564-socha Davida a Zrození Adama v  Sixtinské kapli(ve 

Vatikánu-v této kapli se volí papež) 

Rafael Santi-+1520-dílo-Sixtinská madona-v Drážďanech 

Leonardo da Vinci- malíř, sochař, vynálezce, obrazy:Dáma s hranostajem, Mona Lisa, 

 

Humanismus- studium starých řeckých a latinských knih z antiky, studium řecké vědy(např. 

Pythagoras-Pythagorova věta, Archimédes) 

 

mailto:Michael.Sekyrka@zsgvodnany.cz


Vynález knihtisku 

Okolo ro. 1450 vynalezl Němec Johannes Guttenberg KNIHTISK>JIŽ SE NEMUSEJÍ KNIHY PRACNĚ 

OPISOVAT, ZAČÍNAJÍ SE TISKNOUT 

Věda 

Astronomové 

POLSKÝ KNĚZ Mikuláš Koperník-+ 1543řekl, že ZEMĚ obíhá kolem slunce-pronásledován vlastní 

církví(NĚKTEŘÍ KNĚŽÍ MYSLELI, ŽE SLUNCE OBÍHÁ KOLEM ZEMĚ) 

 

Literatura 

Španělsko- Miguel de Cervantes-žil v 16. st a 17. st. 

Dílo: Důmyslný rytíř Don Quijote-hlavní hrdina bojuju za svoje ideály 

Anglie Willian Shakespera- žil v 16. a 17. st. Dokázal vystihnout perfektně povahy lidí ve svých dílech, 

napsal např. Romeo a Julie, Hamlet 

 

Renesance a humanismus v českém království 

Podívej se na toto video 

https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-

jg6Vesf&index=52 

Renesance začíná být u nás modou v 16. Století 

Středověké nepohldné hrady si šlechtici přestavují na pohodlné zámky s arkádami 

Okolo byly a dodnes jsou krásné zahradyzdi staveb zdobili šlechtici sgrafiti-psaníčky 

Namaluj jedno takové sgrafito 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sgrafito#/mšedia/Soubor:Breznice_PB_CZ_chateau_sgraffito_detail_60

5.jpg 

Obrázek máš i na straně 118 

 

Humanisté zprvu psali svoje díla v Čechách latinsky, v 16. St. Česky, dochází k rozvoji českého jazyka, 

vznik knihtisku u nás tomu také napomohl 

renesanční vydavatelé knih- Daniel Adam z Veleslavína 

jeho knihy byly dlouhá staletí vzorem spisovné češtiny 

https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=52
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sgrafito#/m�edia/Soubor:Breznice_PB_CZ_chateau_sgraffito_detail_605.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sgrafito#/m�edia/Soubor:Breznice_PB_CZ_chateau_sgraffito_detail_605.jpg


šlechta začala podnikat-na šlechtických  sídlech v 16. St. Vznikaly nové rybníky, nejznámější stavitel 

rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan-žil v 16. St. Založil i nás největší český rybník..........(jak se 

jmenuje? A kde je?) 

https://www.youtube.com/watch?v=iwr91aF0xfE&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-

jg6Vesf&index=54 

 

Doplň jména a dílo ze strany104 

Zrození Venuše……………………. 

Poslední večeře Páně……………………………………………….. 

 

Napiš ze strany 105 5 českých renesančních staveb 

 

Stránky 106-117 

Zámořské objevy 

V 15. století byly nejvýznamnější země, které objevovaly nová území Španělsko a Portugalsko 

Bohatí Evropané kupovali koření a luxusní látky z Indie a Číny, tyto výrobky se k nám dopravovaly po 

souši, když agresivní muslimští Turci zničili 1453 Konstantinopol, nešlo již přepravovat tyto výrobky 

po souši, hledaly se nové trasy obchodu> po moři 

Plavba byla velmi náročná, lodě poháněl v 15. století jen vítr, lodě často ztroskotaly a námořníci se 

utopili 

Při dlouhé plavbě trpěli námořníci mnoha nemocemi-např.. KURDĚJE-NAJDO, CO TO JE? 

Objevitelé nových zemí pluli Pna trojstěžňové lodi-karavele 

 

Namaluj na straně 107 loď-KARAVELA 

 

Objevování Afriky a Asie 

My Evropané jsme v 15. a 16. st. Měli málo informací o Asii a Africe 

Vasco de Gama-+1524-doplul do Indie- Mys dobré naděje 

Bartolomeo Diaz-1487 dosáhl nejjižnějšího cípu Afriky 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iwr91aF0xfE&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=iwr91aF0xfE&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=54


Indie 

Na severu vládli v 16. století Mughalové, vybudovali mocnou říši, dodnes po nich zbyla krásná stavba 

Tádž Mahal 

 

Čína 

V 16. st. Vládne dynastie Ming, v čele Číňanů žije císař v městě Pekingu ve čtvrti Zakázané město, 

normální smrtelník nesměl do této čtvrti vstoupit 

Čínští císařové zdokonalovali Čínskou zeď, která je chránila před nepřáteli 

 

Neznámý svět indiánských států 

Jedná se o území dnešní střední a jižní Ameriky 

Od starověku zde žili Mayové 

Vynikající astronomové, vynikající matematici, používali nulu(v Evropě ji používáme až od 13. st), měli 

kalendář, vyhynuli v 10. století(nevíme proč-sucho? Války? Sopka?) 

 

15. století, když přicházejí Evropané do Ameriky, zde žijí: 

 

Aztécká říše-dnes jaký stát…doplň 

Hl. m. Tenochtitlán 

Aztékové věřili, že aby vyšlo slunce, musí každý den zabíjet lidské oběti!!! 

 

 

Říše Inků dnes jaký stát…doplň 

Inkové vynikající stavitelé 

Stavěli zavěšené mosty, které jsme my stavěli až o 400 let později 

Chovali morčata na maso a kožich 

Budovali obrovská kamenná města: 

Machu Picchu-hlavní město 

 



Světadíl, který tam neměl být-strana 112 

Na konci 15. století Kryštof Kolumbus věděl ,že země je kulatá, proto chtěl doplout do Indie na západ 

od Evropy(nedokázal si představit, že je zeměkoule tak obrovská) 

 

- Španělský Královský pár posílá na námořní cestu Itala Kryštofa Kolumba měl tři lodě 

Nina, Pinta, Santa Maria 

1492 Přistál u Baham, Kuby a Haity a objevil Ameriku, do smrti myslel, že objevil Indii, domorodcům 

dal jméno indiáni 

Podívej se na video  

https://www.slavne-dny.cz/episode/522044/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen 

 

1494 Španělsko a Portugalsko smlouvou v Tordesilas rozdělili svět, každá země si připsala jednu 

polovinu 

Od roku 1507 se novému světadílu začalo říkat podle spisovatele Ameriga Vespucciho – Amerika, 

psal totiž o Americe a lidé to měli rádi 

1519-22 Fernao Magalhaes obeplul jako 1. Svět 

Důsledky – Evropané pochopili, že svět je mnohem větší než si mysleli 

Evropané s domorodci zacházeli špatným způsobem – Hernando Cortes vyvrátil říši Aztéků 1521 

Francisco Pizarro vyvrátil říši Inků – 1532  

Obě říše byly vyhlazeny, protože dostaly nemoce evropských vojáků-chřipku, neštovice a na to 

umřeli ti indiáni 

 

 

Velké objevy i nenahraditelné ztráty 

V dobytých územích se někteří Evropané natrvalo usadili a zakládali tam kolonie. 

Evropané chtěli z těchto ozemí hlavně vydrancovat drahé kovy-zlato a stříbro 

Přinesli jsme indiánům nemoci – chřipku, spalničky, neštovice, my jsme jim přinesli koně, které 

neznali, dováželi jsme tam alkohol a zbraně 

 

z Ameriky máme nemoc syfilis, brambory, kukuřici, rajčata, papriku, kakao, tabák, krocana,  

https://www.slavne-dny.cz/episode/522044/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen


K původnímu indiánskému obyvatelstvu se Evropané špatně chovali, nutili jsme jim svou kulturu, 

Z Indiánů si Evropané udělali otroky, indiáni nezvyklí na těžkou práci>rychle umírali, proto 

Evropané začali unášet černochy z Afriky a dovážet je na těžkou práci jako otrokyZ Afriky se 

dováželi otroci – nejtemnější stránka evropského kolonialismu 

 

V 16. st. Začínají  objevné plavby další země-Anglie, Francie a Nizozemí 

Tyto státy začaly tak, že přepadávaly španělské a portugalské lodě plné zlata a kradli jako piráti 

Anglie podporovala největšího piráta Francise Drakea, piráti si čáíst kořisti mohli nechat 

Mluví sev jižní a střední Americe španělsky a portugalsky. – oba jazyky z latiny, proto je jižní a stř. 

Amerika nazývána latinská 

 

Dobře prostuduj mapku na straně 117, abys pochopil, jak vypadal svět a jaký význam měly objevné 

plavby 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


