
ZADÁNÍ ÚKOLŮ K SAMOSTUDIU 
PRO OBDOBÍ 25.5. - 7.6. 

ČESKÝ JAZYK 
Třída: 7. D, 7. E 
Předmět: Český jazyk 
Jméno vyučujícího: Kateřina Jarolímová 
Zadání platí pro období: 25.5.-7.6. 
Email: Katerina.Jarolimova@zsgvodnany.cz 

Milí sedmáci, 

zdravím vás a posílám vám další zadání práce z českého jazyka. Našla jsem pro 
vás jedno zajímavé poslechové cvičení, ke kterému jsem připravila otázky. 
Dozvíte se v něm něco o slovech s příponou -árna. Samozřejmě nechybí ani 
krátký “diktát” a cvičení na tvoření slov. Nakonec se seznámíte se ustálenými 
spojeními, která obsahují výraz voda. Možná některá z nich už znáte, s jinými 
vám můžou pomoct rodiče. Mám radost z toho, jak práci zvládáte, jste skvělí. 
Hodně čtěte a posílejte mi prosím do 12. června zápisy z četby. Knihovny už 
jsou otevřeny. Seznam doporučené četby najdete také na stránkách školy na 
stejném místě jako zadání práce na toto období. Další videohodina bude tento 
pátek pro 7. D od 9 hodin a pro 7. E od 10 hodin. 

Doufám, že se máte dobře a užíváte si krásného jarního počasí. 

Zdraví vás a hezké dny vám přeje 

paní učitelka Jarolímová 

  

Jazyk 

I. Připomenete si zábavnou cestou odvozování - jeden ze způsobů tvoření 
nových slov. 

Poslechněte si krátké video, které se formou scénky a odborného 
vysvětlení zabývá tvořením a významem slov pomocí přípony -
árna. Pak odpovězte na otázky. 

https://edu.ceskatelevize.cz/pripona-arna-5e44220de173fa6cb524a9fb 

 

 

 

https://fw.gymnaziumvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=Lnyq_D-56k6v8ZoudR8Eemt46zaRBdgIOuaZw5rNzxpUank9FVjwfgOgSXsM7CgR9lUzfE4xI4E.&URL=mailto%3aKaterina.Jarolimova%40zsgvodnany.cz
https://fw.gymnaziumvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=Lnyq_D-56k6v8ZoudR8Eemt46zaRBdgIOuaZw5rNzxpUank9FVjwfgOgSXsM7CgR9lUzfE4xI4E.&URL=https%3a%2f%2fedu.ceskatelevize.cz%2fpripona-arna-5e44220de173fa6cb524a9fb


1.     Napiš alespoň 5 míst, odkud Káču za poslední rok vyhodili z práce. 

___________________________________________________________
__________ 

2.     Co si myslíš, že je Káči chlebárna? 

a)     místnost, kde Káča nechává kynout těsto na chleba 

b)     Káči prostořeká a upovídaná pusa 

c)     látková taška, kam Káča ukládá chleba 

  

3.     Kopytárna je výraz, který Káča používá pro označení 
____________________. 

Ve skutečnosti ale tento výraz označuje 
________________________________ 

  

4.     Čeho by si čerti už nemohli užívat, kdyby do pekla přišla ženská? 

___________________________________________________________
__________ 

5.     Příponou -árna se odvozují jen slova spisovného jazyka.    ANO/NE 

6.     Vysvětlete význam dvou z následujících slov končících na příponu -árna: 

šlehárna, hašišárna, mobilárna, švějkárna, kafkárna. 

________________ : _________________________________________ 

________________ : _________________________________________ 

7.     Jak rozumíte tomu, když se řekne, že internet je jedna velká kafkárna? 

a) dozvíte se tam všechno, co potřebujete 

b) je tam plno nesmyslů 

c) dozvíte se tam toho hodně o zvířatech 

 

 

 

 

  



II „Diktát“ 

1.     Vaším úkolem je jako pokaždé text přepsat do sešitu a odůvodnit 
pravopis podtržených slov. Děti, které mají IVP opíší jen šest vět. 

Prales 

Na druhém břehu byl les mnohem vyšší. Zelené vrcholky stromů se 
mírně kolébaly vysoko nad zemí, mezi kmeny vládlo pološero. Džar byl poprvé 
v pralese. Zdálo se, že obří duby, jilmy a olše mezi sebou soutěží, kdo dosáhne 
výš. Mohutnými uzlovitými větvemi chtějí dosáhnout k nebi. Prales zvučel 
ptačími hlasy. Oddíl postupoval bez váhání. Stopy se táhly do hloubi lesa. A 
pojednou se ozvaly straky. Hoši nedutali a pozorně naslouchali. Kromě ptačích 
hlasů, jež se jim rozlehly nad hlavami, nebylo však slyšet nic. 

2.     Vrátíme se teď ke tvoření slov. Vaším úkolem je ke každému slovu 
z textu přiřadit jeho správný způsob tvoření. Poznáte, jak tato slova 
vznikla? 

pološero    slovo odvozené pomocí přidáním předpony 

prales     slovo složené 

uzlovitými    slovo odvozené přidáním přípony 

III. V poslední videohodině jsme s některými z vás hledali slova příbuzná ke 
slovu voda. Podívejte se teď všichni na náš úlovek, pozorně si všechna 
příbuzná slova přečtěte a potom vypracujte následující úkoly. 

VODA 

VODNÍ (____) 

VODÁRNA (____) 

VODÁRENSKÝ (____) 

VODNÍK (____) 

VODNICKÝ (____) 

VODNÁŘ (____) 

   PODVODNÍ 

VODOVKY 

    POVODÍ 

VODOVOD 



     POVODNĚ 

VODÁK 

VODÁCKÝ 

VODÍK 

Úkoly: 

1.      Vyber správný výraz do definice slov příbuzných. 

Jako slova příbuzná označujeme slova, která mají 
stejný začátek/kořen/konec slova. 

2.      Napište spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla 
jednotného dvojslabičné je příbuzné se slovem VODA a skloňuje se 
podle vzoru PÁN. _________________________________ 

3.     Napište spisovné přídavné jméno, které je v 1. pádě čísla 
jednotného čtyřslabičné, je příbuzné se slovem VODA a skloňuje se 
podle vzoru MLADÝ. 

_________________________________ 

4.     Najděte co nejvíce příbuzných slov ke slovu CHODIT. Vytvořte stejný 
zápis jako je výše u slova VODA. Já jsem našla příbuzné slovo vchod. 
Hledejte podstatná jména, přídavná jména a slovesa. Hledejte vhodné 
předpony a přípony, můžete vytvářet i zápory, pohrajte si s tím. 
Připomínám, že slova příbuzná jsou si blízká významově. 

CHODIT 

                                                                  VCHOD 

CHOD 

  

CHOD 

  

CHOD 

  

CHOD 

  

CHOD 



  

CHOD 

CHOD 

  

Napadají vás další příbuzná slova ke slovesu 
chodit? ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________. 

  

  

5.     Vraťme se teď ke slovu voda. Najděte začátek ustálených spojení tak, 
aby dávala smysl. Napište pak jejich význam. Co tím myslíme, když ono 
ustálené spojení použijeme? 

spí, pustila ho, vaří, teče, roste, to je, sotva se drží, čas plyne 

  

____________________________ voda na jeho mlýn. 

  

____________________________________________________________________________

____________ 

____________________________, jako když ho do vody hodí. 

  

____________________________________________________________________________

____________ 

____________________________ mu voda do bot. 

  

____________________________________________________________________________

____________ 

____________________________ nad vodou. 

  

____________________________________________________________________________
____________ 

____________________________ k vodě. 

  



____________________________________________________________________________

____________ 

____________________________ jako z vody. 

  

____________________________________________________________________________

____________ 

____________________________ jako voda. 

  

____________________________________________________________________________

____________ 

____________________________ z vody. 

  

____________________________________________________________________________

____________ 

  

Pro zájemce: 

1.     ) Napište spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla 
jednotného dvouslabičné, je příbuzné se slovem HVĚZDA a skloňuje se 
podle vzoru MUŽ. 

___________________________ 

2.     Napište spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla 
jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem HVĚZDA a skloňuje se 
podle vzoru ŽENA. 

___________________________________ 

  

  

 
 
 
 
 
 



MATEMATIKA 

Třída: 7.D 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill  

Email: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: 25.5.-7.6. 

 

 

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: 25.5.-7.6. 

 

Plavání těles 

1. Přečtěte si kapitolu na stránkách 75 a 76.  

2. Opište si Shrnutí (modrý rámeček na konci kapitoly) 

3. Nakreslete si obrázek 

 

 
 

 

mailto:Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/grill-jaroslav
mailto:Lukas.Filip@zsgvodnany.cz


NĚMECKÝ JAZYK 

Třída: 7.D 
Předmět: Německý jazyk 
Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  
Zadání platí pro období: 25.5.-7.6. 
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 5. lekce a stále procvičovat lekce předešlé 

 

3) do školního sešitu si nadepsat číslo, název lekce a opsat modrý rámeček z učebnice s. 49 

 

4) učebnice s. 51, cv. 3 – slovesa v tabulce vyčasovat v jednotném i množném čísle, k infinitivům 

připsat český překlad (do školního sešitu) - zaslat do 7.6. oskenované/vyfocené na uvedený e-mail 

 

5) učebnice s. 57, cv. 17 – všechna slovesa přepsat do školního sešitu a přeložit je do češtiny (s 

pomocí pracovního sešitu a slovníku) - zaslat do 7.6. oskenované/vyfocené na uvedený e-mail 

 

6) přeložit věty viz níže - zaslat do 7.6. oskenované/vyfocené na uvedený e-mail 

 

Pavla ráda vaří. 

Oni jezdí na koni. 

V pondělí hraji šachy. 

Ve středu posloucháme muziku. 

Můj koníček je cestování. 

Petrův koníček je rybaření. 

 

7) vypracovat cvičení v pracovním sešitě – stránky 43 – 45 - zaslat do 7.6. oskenované/vyfocené na 

uvedený e-mail 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Třída: 7.D 
Předmět: Anglický jazyk 
Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 
Zadání platí pro období:25.5. – 7.6. 
Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 
 

Student’sbook – readp.50, sendme e.2,3 p.51 

Readp.83, sendmee.1a,b, 2 

I WISH YOU SUCCESS!  

mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz
http://www.umimenemecky.cz/
mailto:Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz


PŘÍRODOPIS 

Třída: 7. D a 7. E 
Předmět: Přírodopis 
Jméno vyučujícího: Jan Straka 
Zadání platí pro období: od 25. 5. do 7. 6. 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 26. 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 úterý: 2. 6. 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 7. 6. 

o látka 41 Lišejníky 

41. Lišejníky 

Zařazení do systému: 
 Říše: houby 

 Samostatná skupina 

Charakteristika 
 Tvořen ze dvou propojených organismů 

 = symbiotické spojení houby a zelené řasy nebo sinice 

 Houba X řasa (sinice)  
o Houba: 

 houbová vlákna poskytují řase (sinici) vodu, minerály a ochranu 
o Řasa (sinice) 

 vytváří fotosyntézou ústrojné látky, které využívá i houba 

 Stavba těla: 
o Tělo je tvořeno stélkou  

 Nenáročné organismy 

 rostou velmi pomalu 

 Jedni z prvních organismů, osidlujících pustá místa  
o  průkopníci života (pionýrské organismy). 

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan


o Zvětrávají skály  pomáhají vytvářet půdu pro další rostliny. 
Stavba těla lišejníku 

http://www.nasprtej.cz/sites/default/files/user_files/user46/Lisenjniky/stavba.png 

http://nd04.jxs.cz/774/433/c122ccc3d8_70234661_o2.jpg 

Rozmnožování 
 Úlomky stélky  

Kulovitý útvar sloužící k rozmnožování lišejníků (a = řasa; b = houbová vlákna) 

http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/12601/1.jpg?122206000000 

Výskyt 
 Velice odolné – vyskytují se na kamenech, holé půdě, na skalách i na stromech. 

Význam 
 Pionýrské organismy 

 Některé  ukazatelé čistoty ovzduší tzv. bioindikátory  
o Bioindikátory = organismy potřebující k životu určité podmínky  

 Jsou potravou živočichů žijících v pustých oblastech (polární oblasti). 

Dělení lišejníků podle typu stélek + zástupci lišejníků 
 Korovitá – celou plochou přirůstá k podkladu 

Mapovník zeměpisný 

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/64011.jpg 

 

 Lupenitá – připomíná drobné lístky, přirůstá menší plochou  
Terčovka bublinatá 

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/16429.jpg 

 Keříčkovitá – přirostlá v 1 bodě k povrchu a větví se 
Dutohlávka sobí 

http://www.rostina.estranky.cz/img/original/2142/17.11.09-privoz-001-dutohlavka-sobi-cladonia-

rangiferina.jpg 

 Vláknitá – bohatě se větví na tenká dlouhá vlákna  
Provazovka 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Provazovka#/media/File:Usnea_1_(2005_07_19).jpg 

Zpracováno dle: 

Přírodopis 6; Černík, Martinec; SPN a 

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

http://www.nasprtej.cz/sites/default/files/user_files/user46/Lisenjniky/stavba.png
http://nd04.jxs.cz/774/433/c122ccc3d8_70234661_o2.jpg
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/12601/1.jpg?122206000000
http://www.biolib.cz/IMG/GAL/64011.jpg
http://www.biolib.cz/IMG/GAL/16429.jpg
http://www.rostina.estranky.cz/img/original/2142/17.11.09-privoz-001-dutohlavka-sobi-cladonia-rangiferina.jpg
http://www.rostina.estranky.cz/img/original/2142/17.11.09-privoz-001-dutohlavka-sobi-cladonia-rangiferina.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Provazovka#/media/File:Usnea_1_(2005_07_19).jpg


ZEMĚPIS 

Třída: 7.D 
Jméno vyučujícího: Radek Hrdlička 
Zadání platí pro období: 25.5. – 7.6. 
Email: Radek.Hrdlicka@zsgvodnany.cz 

- Poznámky zapsat, vyfotit a poslat jako zpětnou vazbu na email 

Regiony Afriky 
1/ Severní Afrika (od Maroka po Egypt) 

 subtropické státy 

 poměrně kvalitní zemědělství (pšenice, olivy, zelenina) 

 zásoby ropy 

 turistický ruch (Egypt – pyramidy, Rudé moře…) 

 vyspělejší než zbytek Afriky 

 převaha bělošského obyvatelstva – Arabové (islám) 

2/Sahel (od Mauritánie po Jižní Súdán (2011) 

 okraj pouště 

 nejchudší region světa 

 problémy: 
1. nadměrná pastva (nedostatek úrodné půdy a vody pro 

pěstování) 
2. desertifikace (šíření pouště) 
3. hlad, chudoba, nemoci (malárie, spavá nemoc) 
4. války (terorismus, křesťané x muslimové...) 

 
3/ Západní Afrika (např. Pobřeží slonoviny, Kamerun...) 

 státy při Guinejském zálivu 

 chudé 

 černošské obyvatelstvo (např. Pygmejové – str. 17 v učebnici) 

 zemědělství (kakao – str. 17 v učebnici, banány) 

 těžba diamantů (krvavé diamanty – jejich prodej a nákup zbraní na vedení války) 
 
4/ Jižní Afrika (např. Republika Jižní Afrika, Namibie) 

 státy zaměřující se na těžbu (měď – nejvíce na světě, zlato, diamanty) 

 černoši (Bantuové – str. 19 v učebnici, Sanové – lidé pouště Kalahari) 

 Republika Jižní Afrika – nejbohatší stát Afriky (těžba) 

 20% obyvatel běloši (potomci nizozemských a britských farmářů) 
 

5/ Východní Afrika (Keňa, Tanzanie) 

 státy zaměřující se na zemědělství (čaj, kukuřice) a turistický ruch (safari) 

 černošské obyvatelstvo (např. Masajové – pastevci, lovci lvů 
(str. 21 v učebnici) 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCnOW0yIDeAhXPmLQKHfhYAgcQjRx6BAgBEAU&url=https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1124612-jak-neprodelat-na-investici-do-diamantu&psig=AOvVaw1pW9HymX0op0BHl2HFzQvG&ust=1539422107895727
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLvPPVyIDeAhXPZlAKHRreAcIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.nestlecocoaplan.com/cs/lepsi-kakao/&psig=AOvVaw1dN8ktDAoHOCQiXgUCY4ft&ust=1539422167320363
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_vOaAyYDeAhWJaVAKHU6LBZYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.climatechangenews.com/2016/09/24/climate-wars-is-the-sahel-the-first-battle-zone/&psig=AOvVaw2-PxNHBbuLJQUWjs1dOnYv&ust=1539422254169947
mailto:Radek.Hrdlicka@zsgvodnany.cz


DĚJEPIS 

Třída:  7.D 

Škola: Bavorovská 

Předmět: Děj  

Vyučující: Michael Sekyrka 

Zadání platí: pro hodiny od 25.5 do 5.6. 

Vyfotografované(mobilem) opsané tyto poznámky prosím odešlete do 7.6. 2020 na email 

Michael.Sekyrka@zsgvodnany.cz 

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

 

Stránky v učebnici 120-133 

Žlutý text přečti, pak ho můžeš vytisknout a vlepit, ostatní opisuj do sešitu, jsou to 4 hodiny, pracuj 

s učebnicí a prohlížej si obrázky. Pracuj každý den 10 minut, nedělej vše najednou, hezký týden, MS 

 

Snaha o nápravu s. 120 

Reformace 16. století- Německé země 

Kritika špatného chování některých katolických kněží, jejich honba za majetkem 

1517-vystoupil profesor univerzity Martin Luther-kritika chování církve 

žádal reformu-zlepšení stavu k lepšímu-od toho slova-reformace 

Lutherovi stoupenci protestovali proti papeži, proto se jim říká protestanté 

Mnohá knížata to přijala, protože nechtěli platit daně církvi, Luther přeložil Bibli do němčiny-na hradě 

Wartburg 

Jeho stoupenci začali říkat Luteráni nebo protestanti, vznikla nová církev-protestantská(luterská) 

 V Německu válka mezi katolíky a protestanty>konce 1555 Augsburský mír- šlechta si mohla vybrat 

svoji víru-katolickou či evangelickou  a jejich poddaní museli přijmout víru tu, pro kterou se rozhodl 

jejich pán 

Protestantům se někdy říká i evangelíci 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10019670/den-kdy-martin-luther-zverejnil-svych-95-tezi-31-

rijen-1517 

mailto:Michael.Sekyrka@zsgvodnany.cz
https://www.slavne-dny.cz/episode/10019670/den-kdy-martin-luther-zverejnil-svych-95-tezi-31-rijen-1517
https://www.slavne-dny.cz/episode/10019670/den-kdy-martin-luther-zverejnil-svych-95-tezi-31-rijen-1517


Švýcarské země 16.st. 

Jan Kalvín-za smysl života považoval práci a podnikání, věřící neměli marnit čas v zábavách ale měli 

pracovat 

Jeho učení přijímáno mezi měštany, podnikateli 

Byl pro povstání poddaných proti šlechtě 

Ale odpůrce nechal Kalvín upalovat 

Luteráni-protestanti 

Kalvinisté-protestanti ve Švýcarsku 

Kalvinistům se ve Francii říkalo Hugenoti 

 

Šíření reformace 

Anglie- Jindřich VIII.-+1547-papež mu nechtěl povolit další rozvod, tak se jednoduše prohlásil hlavou 

církve a založil anglikánskou církev, začal pronásledovat ty, kteří chtěli zůstat katolíky 

Protestantská církev se uchytila ve Skandinávii 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10018103/den-kdy-byl-korunovan-jindrich-viii-24-cerven-1509 

 

Protireformace 

V katolických zemích snaha očistit církev od nešvarů, snaha získat zpět všechny věřící >to se nazývá 

protireformace 

Byl založen nový mnišský řád-Jezuité> ti Zakládali nové školy, byli posíláni do zemí mezi protestanty, 

kde se sanžili šířit katolickou víru 

https://edu.ceskatelevize.cz/jezuite-5e441a8bf2ae77328d0a6d55 

 

Západní Evropa v 16. St. S. 122-123 

 

Ve Franii občanská válka mezi katolíky a Hugenoty(kalvinisty) 

Katolíků byla většina Francie 

K smíru měla přispět snatek hugenota Jindřicha IV. Navarského s katolickou princeznou-při snatku 

1572-Bartolomějská noc, katolíci zavraždili  3 tisíce Hugenotů, kteří se sjeli na svatbu-byli to přátelé 

Jindřicha IV. Navarského 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10018103/den-kdy-byl-korunovan-jindrich-viii-24-cerven-1509
https://edu.ceskatelevize.cz/jezuite-5e441a8bf2ae77328d0a6d55


Jindřich byl dobrý panovník, Vydal 1598 Edikt nantský-dokument, podle kterého hugenoti měli 

svobodu vyznání kromě Paříže v celé Francii 

J IV Nav. Zabit atentátem 1610 

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10011946/bartolomejska-noc-23-srpen-1572 

 

ŠPANĚLSKO V16.ST.-nejmocnější země světa 

KATOLICKÁ ZEMĚ, VLÁDEN TAM ROD HABSBURKŮ 

PANOVNÍK V 2. POL. 16. ST. SE JMENUJE FILIP II. 

 

Nizozemský odboj proti Španělům 

Vládci Nizozemí byli Španělé 

Nizozemci byli bohatí stavitelé lodí, obchodnicí a výrobci látek 

Nizozemsku vládl Filip II. 

Filip II byl ŠPANĚL , katolík a bojoval proti Nizozemcům, utiskoval je, protože to byli protestanti 

Museli platit Španělům velmi vysoké daně 

Válka proti Španělům, ti skoro dobyli celou zemi, Nozozemci v zoufalství prothli hráze a zaplavili část 

země mořskou vodou, 

Vyhnali Španěli, Nizozemí serozdělilo na dva státy- ze severu vznik Nizozemí,  a na Jihu Jižního 

Nizozemí(Belgie), katolického pod nadvládou Španělů -1579 

 

Anglie v 16. St. 

Královna Anglie se jmenovala Alžběta,, Podporovala ve válce Nizozemí, angličtí piráti přepadávali 

španělské lodě vezoucí z Ameriky zlato 

Alžběta měla také strach z Filipa II a Španělska 

Španělsko se rohodlo Anglii potrestat, veliká armáda šp. Lodí připlula do Anglie 

1588 při bouři zničeno od Angličanů obrovské španělské lodstvo, Anglie se stává světovou vládkyní 

moří místo Španělska 

Anglické lodě obchodují s celým světem, obrovské bohatství, růst anglického hospodářství a anglické 

kultury-podle královny se této době říká Alžbětínská doba 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10011946/bartolomejska-noc-23-srpen-1572


s. 124-125 

Sjednocení Rusů 

Vládce Rusů se jmenuje car 

Carové v Rusku vládnou neomezeně sami-tomu se říká SAMODĚRŽAVÍ 

Tataři(Mongolové) zničili ve středověku Kyjevskou Rus, založili si  v  Rusku stát Zlatá horda 

knížectví na severu Ruska ale nechali na pokoji, byla tam zima 

museli jim ale odvádět poplatky 

knížata se spojila ale až 1480 a vyhánějí Tatary z Ruska 
v 16. století Ivan IV Hrozný, silný car, zlomil moc bojarů-ruských šlechticů, 

byl extrémně krutý a vzteklý, zabil ve vzteku i svého syna 

nechal přestavět moskevský Kreml-sídlo ruských carů>dodnes sídlo vládců Ruska 

postavi ltam chrám Vasila Blaženého-podvej se na obrázek na stránce 125 

 

chtěl přístup k Baltskému moři, ale narazil na Švédy a Poláky a prohrál 

Ivan IV. umírá 1584, po jeho smrti boje o trůn 

teprve 1613 nástup Michal z dynastie Romanovců, Romanovci vladli až do 1917, kdy je zločinně 

vyvraždili ruští komunisté v čele s jejich vůdcem Leninem, Lenin nechal vyvraždi catskou rodinu 

včetně malých dětí 

 

s. 126-127 Turci PŘED BRANAMI STŘEDNÍ EVROPY 

Ve 13. Turky sjednotil Osman 

Turci neustále napadali řkesťanské státy, zabíjelo zdejší obyvatesltvo, dělalo si z křes´tanů otroky, 

kradli křesťanům malé děti, z kterých vychovali poté největší zabijáky křesťanů při válkách-Janičáře 

V 16. St. Vládne Turkům sultán Süleyman, 

Dostali se až do Uher-Maďarska, 1526- Turci nezastaveni českým králem Ludvíkem Jagellonských  u 

Moháče, Ludvík Jagellonský v bitvě umírá 

Turci oblehli dokonce 1529 dokonce Vídeň nedaleko českých zemí, naštěstí odraženi.Uhry(Maďarsko) 

ale okupovali dále 

Osmanská řáše je území dnešního Turecka 

 



Nástup Habsburků na cz trůn-KATOLICKÝ KRÁL V NEKATOLICKÉ ZEMI 128-133 

 

V Čechách patří většina lidí k protestantským církvím(kališníci(bývalí husité), luteráni, Čeští bratři-

malá církve, která dokázala přeložit Bibli do čj>Bible kralická se jmenuje-podle obce Kralice, kde byla 

vytištěna) a menšina katolíků 

1526-Smrt Ludvíka Jagellonskho v boji proti Turkům 

nástup Ferdinanda I. na CZ trůn, 1526 z rodu HZabsburků 

Byl to manžel Anny Jagelonské, sestryLudvíkaJagelonského 

na CZ trůn se dostává rod Habsburků, kterýzdevládneaž do r. 1918 

pro svoumanželkunechalpostavitletohrádek- Belveder 

snažil se rozšířitvlivkat. Církve. Vládl z Vídně 

byl to katolík, ale většinaobyvatel v tédobě u násbyliprotestanté 

nehodlal se dělit o moc s českým sněmem(zástupci šlechticů a měst-podobné dnešnímu 

parlamentu)>veliké spory mezi králem a sněmem> Ferdinandchtěl rozhodovat sám 

1546-chtěl svolat české vojsko, aby pomohl bratru Karlu V. , který bojoval proti Luteránům 

v Německu 

Češi neposlechli, Ferdinand I. je potrestal, odebral českému sněmu privilegia, král vyhrál a vládne sám 

Syn Ferdinanda I. Maxmilián II-1575-podpořil program České konfese-náboženská svoboda i pro 

nekatolíky(ale ne písemně) 

V této době(1. polovina 16. st) razí v Jáchymově šlechtická rodina ŠLIKŮ NOVÉ MINCE-TOLARY-

najdo na netu, jaké měně dal tolar jméno? 

 

Podívej se na https://edu.ceskatelevize.cz/nastup-habsburku-na-cesky-trun-v-roce-1526-

5e441a72f2ae77328d0a6cee 

 

 

Rudolfínská Praha 

Rudolf II(1576-1611-doba vlády) 

Rodina: Habsburkové 

Sídlil na rozdíl od jiných Habsburků v Praze 

https://edu.ceskatelevize.cz/nastup-habsburku-na-cesky-trun-v-roce-1526-5e441a72f2ae77328d0a6cee
https://edu.ceskatelevize.cz/nastup-habsburku-na-cesky-trun-v-roce-1526-5e441a72f2ae77328d0a6cee


Bránil česk= i rakouské země proti Habburkům 

sbíral cenné věci, knihy, obrazy 

zval do Prahy známé učence hvězdáře- Jana Keplera, |Tycho de Brahe, Jana Jessenia(provedl první 

pitvu v Čechách) i malíře-např. Giuseppe Arcimboldo-ten maloval své obrazy pomocí květin a ovoce a 

zeleniny-podívej se na stranu 131 a obrat si učebnici a na stránku 133 

podívej se na 

https://www.youtube.com/watch?v=dpXJfThH1Ck&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&i

ndex=57 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q2CDReQIR1g&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&

index=60 

 

věřil ale i podvodníkům a astronomům, ti mu říkali, že když je bude platit stvoří elixír života- nebo 

kámen mudrců-to měla být látka, která mění obyčejný kov ve zlato 

místo vládnutí se radi uabýval alchymií a jinými pokusy, ke konci života byl více a více psychicky 

nemocný 

jeho bratr Matyáš chtěl vládnout místo něj, získal podporu moravských, rak. I uherských stavů proti 

Rudolfovi, jen české stavy slíbili Rudolfovi II věrnost, za to jim Rudlf II. Podepsal 1609 Rudolfův 

majestát-znamenalo to náboženskou svobodu pro všechny 

Po Rudolfově 1612 smrti jeho bratr Matyáš již nesídlil v Praze a sláva Prahy upadala.  

Víš, jaký dvoudílný film popisuje dobu Rudolfa II.? 

 

Podívej se na https://edu.ceskatelevize.cz/milovnik-umeni-rudolf-ii-5e441f30d76ace2c451de1f8 
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