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Jazyk 
 

1. Milí sedmáci,  

tentokrát se vydáme společně na průzkum slovní zásoby našeho 

mateřského jazyka.  

Slovní zásoba jsou všechna slova našeho jazyka a nebude pro vás asi 

překvapením, že stejně jako naše společnost, která slova používá ke 

komunikaci, se i slovní zásoba neustále vyvíjí. Vznikají nová slova, jiná 

zastarávají, přestávají se používat a časem mizí, stejně jako mohou mizet 

i předměty, která dříve tato slova označovala.   

Způsobů obohacování slovní zásoby novými slovy je několik. My se teď 

společně budeme věnovat způsobu, kterým se v češtině tvoří nová slova 

nejčastěji a které označujeme jako odvozování. 

 

Vezměme si slovo les.  

Z tohoto slova byla vytvořena právě odvozováním další slova.  

Jsou to např. slova lesík, lesní, lesnatý, prales, zalesnit, odlesnit. 

Této skupině slov, která jsou od něj odvozená, říkáme slova příbuzná.  

Tahle příbuzná slova mají společné to, že spolu významově souvisí a mají 

společný kořen.  

Kořen je část slova, která je tedy u všech příbuzných slov stejná.  

 

Podívejte se teď prosím pozorně znovu výše na slova odvozená od slova 

les. Vidíte část slova, která je jim všem společná? 
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Ano, správně, u slov odvozených od slova les je tedy tímto kořenem celé 

slovo les.  

U slov ornice, rozorat, přeorat, oranice, orat, je jejich společnou částí 

neboli jejich kořenem část or.  

 

 

Sami jste si určitě všimli, že někdy přidáme něco (předponu) před základ 

nového slova, jindy jen něco (příponu) naopak za základ nového slova, 

nebo přidáme něco dopředu i dozadu. 

Slovo prales vzniklo tak, že byla přidána ke slovu předpona pra-, slovo 

lesík tak, že byla přidána přípona -ík. U slova polesný jsme přidali 

současně předponu po- a příponu -ný. 

 

V následujících cvičeních, budete pozorovat odvozování slov pomocí 

přípon. Odvážně se do nich dejte, jsou jednoduchá. Všechna slova, která 

máte doplnit, jistě budete znát, neboť jsou součástí vaší slovní zásoby. U 

každého cvičení najdete příklad.  

 

Děti, které mají IVP si u každého cvičení vyberou tři výrazy, které udělají 

písemně, zbytek stačí ústně. 

 

I. Odvozování podstatných jmen 

 

1. Uveďte názvy osob utvořené ze sloves. 

cvičit - cvičitel, řídit _________________, lhát______________, cestovat 

_______________,  

běžet _________________, jezdit ___________________, chodit 

___________________,  

natírat___________________, zpívat ________________, 

tlumočit__________________,  

obhájit ___________________. 

2. Uveďte názvy osob podle vlastnosti vyjádřené přídavným jménem. 

vyslaný – vyslanec, slepý ______________, lakomý ______________, odborný  



______________, slabý ______________, hloupý ______________. 

3. Pojmenujte obyvatele následujících měst, zemí a území. 

Praha - Pražan, Řím ______________, Benátky _______________, Paříž 

_______________, Portugalsko ________________, Evropa 

________________, Libanon________________, Tunisko ______________, 

Maroko ________________. 

4. Napište, jak se nazývají místa 

a. Podle rostlin, které tam rostou: 

buk – bukovina, smrk ______________, jahodník ________________,  

chmel ______________. 

 

b. Podle věcí, které se tam vyrábějí, zpracovávají, prodávají… : 

sklo - sklárna, ocel ______________, papír ______________,  

cihla __________________, lék _________________. 

 

c. Podle zvířat, jež tam žijí: 

kráva - kravín, vepř ______________, ryby ______________, bažant 

______________, holub __________________. 

 

5. K daným slovům uvádějte slova zdrobnělá. 

motýl – motýlek, čára ______________, ryby ___________________,  

oko ______________, teta ___________________,  

psaní ________________, nůž ___________________, vítr 

___________________ . 

 

 

6. K mužským názvům povolání uveďte názvy pro ženy. 

 

ředitel – ředitelka, soudce ________________, cukrář 

________________,   

poradce ________________, umělec _______________, řezník 

________________. 

 



7. Uveďte k mužským názvům názvy pro ženy. 

dárce – dárkyně, král _________________, běloch ________________, 

svědek ________________, jezdec ________________, tchán 

________________. 

8. Uvádějte přechýlené názvy živočichů. 

holub – holubice, slon ________________, velbloud ________________, 

lev ________________, orel ________________, tygr 

________________. 

9. Uvádějte přechýlené názvy k mužským jménům. 

a. Viktor – Viktorie, Emil ________________, Jindřich 

________________, Pavel________________, Petr 

________________. 

b. Španěl – Španělka, Ukrajinec________________, 

Řek_______________, Čech________________, Němec 

________________. 

 

II. Odvozování přídavných jmen 

 

10. Nahraďte podstatná jména v závorkách přídavnými jmény od nich 

odvozenými. 

 

a. (krk) krční tepna, (srdce) ______________ pozdrav, (vlak) 

______________ spojení,  

(únik) ______________ spojení, (roh) ______________ dům,  

 (loď) ______________ doprava, (kůže) ______________ onemocnění,  

 (kámen) _____________________ most, (pšenice) ___________________ 

chléb,  

(Paříž) _________________________ káva, (Písek 

)___________________školy,  

(Brno) __________________________ občané, (Bratislava) 

____________________ulice. 



III. Odvozování sloves 

 

11. Uvádějte slovesa odvozená od podstatných jmen pomocí přípony -i(t), -

ova(t). 

hromada - hromadit, barva ______________, soupeř ______________, 

král _________________, sponzor ____________________,  

stan __________________, brusle ____________________. 

 

12. Uvádějte slovesa odvozená od přídavných jmen pomocí přípony. (-it, -at, -

out, -ět) 

čistý – čistit, starý ______________ žlutý ______________, 

šedivý______________, suchý _______________, 

červený___________________, plný__________________. 

 

13. Vytvoř od následujících přídavných jmen slovesa pomocí předpony i 

přípony. 

krásný – zkrásnět, nemocný ___________________, 

lenivý___________________, zdravý___________________, starý 

_____________________-. 

 

14.  A teď ještě „diktát“ formou přepisu. Vaším úkolem je jako minule 

odůvodnit pravopis podtržených slov. 

Děti, které mají IVP opíšou nadpis a sedm vět. Odůvodní pravopis čtyř slov, 

které si sami vyberou. 

Lovci 

Noc proběhla klidně. Ráno lovci vyhrabali jedlé kořínky a posilnili se. Lusova 

tvář pojednou zbledla, zkřivila se strachem. Všichni se obrátili. Co uviděli, z nich 

vyrazilo výkřikhrůzy. Jako by vyrůstali ze země, táhli se od řeky mamuti. Obři šli 

s výhrůžně zvednutými srstnatými choboty. Postupovali rychlými kroky. Blížili 

se k lidem jako neprostupný val. Na záchranu útěkem nebylo ani pomyšlení. 

Počínali si každý podle své povahy. Džar natrhal otýpku vonné trávy a vyšel 

klidně mamutům vstříc. 

Pošlete mi prosímoskenovaná, či vyfotografovaná vypracovaná doplněná 

cvičení a diktát přepsaný v sešitě.  



15. Tak a teď mám pro vás jednu zajímavost. Poslechněte si dvouminutové 

vysvětlení původu a významu názvu českých měsíců v roce. Dozvíte se, 

proč se české názvy liší od názvů v jiných jazycích. 

 Vaším úkolem je napsat vysvětlení původu názvu alespoň u tří měsíců.  

https://edu.ceskatelevize.cz/nazvy-mesicu-5e4422ade173fa6cb524ad55 

 

16. Pro ty, které zajímá, jak pojmenovávají měsíce v Polsku a v Chorvatsku, 

mám ještě další úkol. Podívejte se na níže uvedené odkazy a zjistěte, jestli 

se můžeme v uvedených zemích ohledně měsíců domluvit i bez použití 

slovníku. 

https://www.lingohut.com/cs/v223241/lekce-pol%C5%A1tiny-%C4%8Das-

m%C4%9Bs%C3%ADce-roku 

https://www.lingohut.com/cs/v360777/lekce-chorvat%C5%A1tiny-%C4%8Das-

m%C4%9Bs%C3%ADce-roku 

Sloh 

Budeme pokračovat v přípravných cvičeních před psaním charakteristiky. 

1. Doplň věty následující věty. Vyberte si minimálně pět vět. Vysvětlete, 
proč byste byli zrovna tím, co jste si vybrali. Nestačí jen napsat, že se 
vám daná věc líbí. 
 
Kdybych mohl/a být nějakým zvířetem, byl/a bych 
______________________, protože 
 
 
___________________________________________________________
________. 
Kdybych mohl/a být nějakým stromem, byl/a bych 
______________________, protože  
 
___________________________________________________________
________. 
Kdybych mohl/a být nějakým kusem nábytku, byl bych 
______________________, protože  
 
___________________________________________________________
________. 
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Kdybych mohl/a být nějakým domem, byl/a bych 
______________________, protože  
 
___________________________________________________________
________. 
Kdybych mohl/a být nějakým hudebním nástrojem, byl/a bych 
______________________, protože  
 
___________________________________________________________
________. 
Kdybych mohl/a být nějakým autem, byl/a bych 
______________________, protože  
 
___________________________________________________________
________. 
Kdybych mohl/a být nějakým filmem, byl/a bych 
______________________, protože  
 
___________________________________________________________
________. 
Kdybych mohl/a být nějakým jídlem, byl/a bych 
______________________, protože  
 
___________________________________________________________
________. 
Kdybych mohl/a být nějakou barvou, byl/a bych 
______________________, protože  
 
___________________________________________________________
________. 

 
 

 
2. Nyní stručně charakterizuj sám (sama) sebe doplněním vlastností do 

připraveného textu. Čerpat můžeš z přídavných jmen z minulé práce, 
vlastnosti můžeš 
pojmenovat také pomocí podstatných jmen odvozených z přídavných jmen 
(např. 
pracovitý – pracovitost). 
 



Myslím si, že z mých kladných vlastností si na mně kamarádi nejvíce váží 
…………………………….., ……………………………………., 
…………………………………………………., ……………………………………………… a 
…………………………………………… 
Někomu může vadit, že jsem …………………………………….……… a 
……………………………………….. 
 

3. Vyber si dvě kladné vlastnosti nebo jednu kladnou a jednu zápornou 

vlastnost, které jsi uvedl v předcházející části a popiš, jak se každá 

z těchto vlastností projevuje v tvém chování. Popiš nějakou situaci, kdy 

se tato vlastnost projevuje.Vyhýbejte se opakování 

tvarů sloves být a mít a spojek že a a. 

Děti s IVP si vyberou jednu kladnou vlastnost. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________ 

Všechna cvičení mi prosím pošlete. 

Literatura 
 Vyberte si další dva texty z čítanky z oddílů BYLO NEBYLO a CO NÁS ZAJÍMÁ. 

Vypracujte k nim do sešitu myšlenkovou mapu míst a postav. Snažte se o 

místech i postavách do vašich map zapsat co nejvíce informací.Děti, které mají 

IVP, můžou mít jen jeden text. 

DŮLEŽITÉ: 

Na práci máte dva týdny. Doporučuji vám si práci rozdělit a naplánovat si 

dopředu, co kdy uděláte. Tady vám může pomoci také myšlenková mapa, 

kterou si vytvoříte, abyste si úkoly rozložili do dvou týdnů. Je to dlouhá doba 

a přiznám se, mám obavy, že si někteří necháte vše až na poslední chvíli. 

Prosím, vyhněte se zbytečnému stresu a spěchu a věřte, že myšlenková mapa 

vám v tom může hodně pomoci. V centrální bublině můžete mít ÚKOLY OD 

14. DO 26. 4., z ní budou vycházet větve, kdy každá bude patřit jednomu 

z předmětů, z kterých dostáváte práci a od nich potom bubliny se dny a 

z každého dne bublina s konkrétními úkoly, které budete v ten den 



vypracovávat. Uvidíte, jakou radost budete mít, až si budete splněné úkoly 

moct ve své mapě škrtnout a vše pak včas odeslat. 

Ve čtvrtek od 9 hodin vás zvu na druhou videokonferenci. Informaci o tom, jak 

se připojíte, vám pošlu na třídní e-mailovou adresu. 

Doufám, že Velikonoce jste si všichni užili v klidu a jste všichni zdrávi. 

Srdečně vás všechny zdraví paní učitelka Jarolímová 

 

 

 

MATEMATIKA 

Třída: 7.D 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill  

Email: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

 

Veškerá zadání, úkoly, postupy a kontroly najdete na stránce 

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

 

 

 

FYZIKA 

Předmět: Fyzika 
Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip 
Zadání platí pro období: 14.-26.4.2020 
Email: lukas.filip@zsgvodnany.cz 
 

Tento týden opakování Newtonových pohybových zákonů. 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/7_05_newtonovy-pohybove-zakony.pdf 

 

Rande s fyzikou 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-newtonovy-

zakony/ 
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NĚMECKÝ JAZYK 

Třída: 7.D 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 14.-26.4.  

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

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

 

2) vyplnit „testík na slovíčka“ 4. lekce – přepsat do školního sešitu nebo jednoduše napsat ve 

Wordu a zaslat do 26.4. na email 

 

das Bild =     batoh =  

der Bleistift =     židle =  

der Zirkel =     Nemám tušení! =  

der Tisch =     zvýrazňovač =  

noch einmal =     ořezávátko =  

 

3) pracovní sešit s. 34, cv. 1, 2, 3 – vypracovat a zaslat do 26.4. na email 

 

4) přepsat a přeložit do školního sešitu a zaslat do 26.4. na email: 

Komm her! Lies! Schreib! Steh auf! Setz dich! Mach mit! Hör zu und sprich nach! Sprich bitte laut! 

 

5) učebnice s. 41 – zapsat úvodní lekci a přepsat modrý rámeček 

     učebnice s. 43 – přepsat oranžový rámeček a doplnit ke každému členu dalších 5 slov 

     učebnice s. 44 – přepsat oranžový rámeček 

- vše do školního sešitu 

 

6) přepsat do sešitu a naučit se používat: 

     ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB (2.os.j.č.) 

- rozkazovací způsob tvoříme v němčině ve 2. osobě jednotného a ve 2. osobě množného čísla 

(tykání) a ve 3. osobě množného čísla (vykání) 

- u tykaní není v rozkazu osobní zájmeno (ich, er, sie, ..) 

- 2. osoba j.č. (tykáme jedné osobě) 

o tvoříme přidáním koncovky –e k přítomnému kmeni slovesa, nebo jen samotným 

kmenem (Bleib! Komm! Rechne!) 

 př. sloveso kommen – 2.os.j.č. du kommst – v přítomném čase již časovat 

umíte – kmen slovesa je „komm“ (nekončí na „ig, t, d, n“ – konečný tvar 

rozkazovacího způsobu jedné osobě) 

o u nepravidelných sloves dochází často ke změně kmenové samohlásky (helfen – Hilf!) 

o pokud dojde u slovesa ve 2.os.j.č. k přehlásce (fahren – du fährst), v rozkazu tato 

přehláska mizí (Fahr(e!) 

o koncovka –e stojí v rozkazovacím způsobu 2.os.j.č. vždy u sloves, jejichž kmen končí 

na –ig (entschuldige), -t, -d, -n (warte, bade, rechne) 

mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz
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- př.: Bleib! (zůstaň), Lies! (čti), Komm! (přijď) 

- nepravidelné tvoření sein: Sei! (buď) 

ZÁPOR 

o NEIN – popírá celou větu 

 Př. Kommst du heute? Nein. 

 Př. Wohnst du in Berlin? Nein. 

 

o NICHT – popírá části věty, případně celou větu, stojí za určitým slovesem nebo před 

přídavným jménem, před příslovcem, případně na konci věty 

 Př. ich spiele nicht. 

 Př. Peter ist nicht groß. 

 Př. Seine Schwester fährt nicht schnell. 

 

o KEIN, KEINE, KEIN – vztahuje se vždy k podstatnému jménu, popírá ho. Ve větě stojí 

před podstatným jménem a nahrazuje člen. 

 Př. Das ist kein Buch, das ist ein Heft. To není kniha, to je sešit. 

 Př. Ich habe zu Hause keinen Hund. Nemám doma (žádného) psa. 

 Př. Hast du einen Bruder? Máš bratra? 

       Nein, ich habe keinen Bruder. Ne, nemám (žádného) bratra. 

      Nein, ich habe keinen. Ne, nemám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Třída: 7.D 
Předmět: Anglický jazyk 
Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 
Zadání platí pro období:14.4.-26.4. 
Email: Dagmar.Smidova@zsg.vodnany.cz 
 

Workbookp.37,e.4 – sendme! 

Student’sbookp.44 – Ourtrip to London – read. Writethenamesoftheplaces to yourexercisebooks. 

Don’tsendmeit! 

p.46 – SweetSue and the bank robbers – read. Sendme by e-mail  p.46, e.1. 

Thanks! 

 

PŘÍRODOPIS 

Třída: 7. D a 7. E 
Předmět: Přírodopis 
Jméno vyučujícího: Jan Straka 
Zadání platí pro období: od 14. 4. do 26. 4. 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 14. 4. zveřejním na webu školy nový soubor otázek k předešlému samostudiu. Otázky 

naleznete na odkaze odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan. Termín pro 

odevzdání je úterý: 21. 4. 2020 do 12:00 hodin. Otázky zašlu taktéž na váš třídní email i na Teams 

(pokud je máte již založené). 

Připomínám, že nechci, abyste se vše podrobně učili nazpaměť!!! Snažte se vše soustředěně 

prostudovat a zapamatovat si některé informace. To bohatě stačí. Předpokládám, že po návratu 

situace do normálu, budeme tyto látky společně procházet . Na druhou stranu vás žádám, věnujte 

se poctivě samostudiu z každého předmětu a žádný nevypouštějte… 

Ostatní pokyny jsou stejné jako v předchozích blocích 

POZNÁMKY NAJDETE NA STRÁNCE https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan 
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ZEMĚPIS 

Zeměpis – práce do 26/4 pro 7. třídy 

Od: radek.hrdlicka@zsgvodnany.cz 

Jižní Asie 

Zápis: 

 

Indie, Pákistán, Afghánistán, Nepál, Bhútán, Bangladéš, Sri Lanka, Maledivy  

 

Úkol: 1/ Vyhledejte všechny státy na mapě  

2/ Srovnejte povrch Nepál a Bangladéše. 

3/ Jaké maximální výšky jste v jednotlivých státech našli? 

4/ Jaké výhody a nevýhody, pramenící z povrchu, mají tyto 2 státy? 

5/ Vzpomenete si ještě, co je to monzun? Jak ovlivňuje krajinu a život lidí v (nejen) J. Asii? 

Hospodářství 

 Chudé, zaostalé státy 

 Většina lidí se živí zemědělství nebo výrobou jednoduchého zboží 

 Nejchudší Afghánistán (dlouhodobé války) a Bangladéš (tajfuny, povodně – každoroční 

devastace pobřeží a vysoké počty obětí…) 

Zemědělství  

 zaostalé (ruční práce, bez strojů) 

 zaměstnává většinu obyvatel 

 typické plodiny: čaj, rýže, batáty, bavlník a jutovník (Indie, Bangladéš), pepř 

Úkol: zjistěte na internetu, k čemu slouží jutovník. 

 chov: jak (Nepál), slon (na práci), drůbež, ryby 

 Indie – největší stádo krav na světě (nekonzumují se, posvátné) 

Těžba a průmysl 

• Indie: železná ruda a uhlí →výroba oceli a strojírenství (automobilka Tata) 

Úkol: Automobilka Tata vyrábí nejlevnější auto světa. Zjistěte jeho název a kolik stojí.  

• Indie – Taj Mahal*tádžmahál+, džungle (tygři, nosorožci...safari) 

• Nepál – hory (dnes již problém přeplněných velehor…odpadky, vysoký počet úmrtí) 

• Bhútán – hory, ALE přísná regulace počtu turistů (např. pomocí peněz – výlet na 3 týdny stojí 

200 000 Kč) 

• Šri Lanka a Maledivy – pláže, Indický oceán 

Obyvatelstvo 

• Lidnaté státy (Indie, Pákistán, Bangladéš – přes 100 mil. obyvatel – Indie: 1,4 mld. – 2. 

nejlidnatější stát světa) 

• Různorodá etnika – tmavá barva pleti (ne černoši) 

• Život převážně na venkově x obří města 

– Nové Dílí: 22 mi. 

– Karáčí: 15 mil. 

• Náboženství: hinduisté (Indie) 

   muslimové (Pákistán, Bangladéš) 
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   buddhisté (Šri Lanka, Nepál, Bhútán) 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol: Přečtěte si článek o Bhútánu a odpovězte do sešitu.  
Bhútán 

V himálajském království na jihu Asie žije asi milión převážně chudých 
lidí. A jsou šťastní. Nejrůznější průzkumy poslední doby ukazují, že 
Bhútánci patří mezi nejspokojenější národy na světě. Čím to je? 
Odpovědí je zřejmě víc. Bhútánci jsou budhisté, tedy stoupenci 
náboženství, které nabádá ke skromnému životu a těšení se z 
maličkostí. Je zde povoleno mnohoženství, neleží tedy tajemství ke 
spokojenému životu právě tady? Každý muž si smí pořídit až čtyři ženy; 
každá předchozí manželka však musí dát muži souhlas s novou svatbou. 

Roli by mohla hrát také osvícená vláda krále DžigmeKhesarNamgjelWangčhug. Internet byl povolen 
v zemi teprve nedávno, televizní vysílání není příliš rozšířené a cigarety jsou v zemi dokonce 
zakázané. Také množství turistů je přísně drženo na malém množství, aby země nebyla přecpána 
turisty jako nedaleký Nepál. Odpověď neznáme, přesto by malé království pod vrcholky nejvyššího 
pohoří světa mohlo být vzorem pro mnohé státy světa. 
1/ Jaké je státní zřízení v Bhútánu?   2/ Kolik zde žije lidí? 
3/ Jaké je zde náboženství?    4/ Kolik může mít Bhútánec žen? 
5/ Jak se zde staví k cigaretám?    6/ Proč sem jezdí málo turistů? 
 

 

 

 

 

 

 

Zleva: zemědělské práce v Bangladéši, monzunové záplavy v Indii, Taj Mahal, žen na Sri Lance 
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DĚJEPIS 

Třída:  7.D 
Škola: Bavorovská 
Předmět: Děj 
Vyučující: Michael Sekyrka 
Zadání platí: do 26.4. 
Vyfotografované(mobilem) opsané tyto poznámky prosím odešlete do 26.4.2020 na email 
Michael.Sekyrka@zsgvodnany.cz 
Prosím poslat i staré poznámky, kdo jste to ještě dosud nestihl 
 
Máš opsané poznámky o Karlu IV. Z minulé hodiny? Pokud ano, pokračuj dál dalšími poznámkami. 
 
Václav IV. 
Syn Karla IV., vládne od r. 1378-1419 
Za jeho vlády proběhl Čechy obrovská epidemie moru 
Měl spory s pražským arcibiskupem, 1393 nechal brutálně umučit arcibiskupova spolupracovníka 
Jana Nepomuckého a jeho tělo nechal shodit z mostu 
Kde najdeš nejbližší takový most od naší školy? 
 
Romové. S. 78-79 
Přišli na naše území z Indie, do Čech přišli poprvé v 15. st. 
Do Evropy přišli již  v 12. století 
Od většinové společnosti se odlišovali kočovným způsobem života(neměli pevné obydlí, neustále 
putovali od města k městu) a živili se svými řemesly(kováři, ševci atd)mor 
 
Shrnutí vrcholného středověku 
Přemyslovci i Lucemburkové zvětšili území našeho státu, náš stát se nazýval Země koruny české 
Úloha církve-církev byla nositelka vzdělanosti, kněží uměli číst a psát a informovali negramotné lidi o 
nových věcech 
Církev hrála důležitou roli v životě člověka-při narození byl člověk pokřtěn>stal se křesťanem>křest 
Dále měl svatbu v kostele>svatba 
A když zemřel, pohřbíval ho kněz>pohřeb 
Církev zakládala špitály(nemocnice) a stavěla nové krásné památky(kostely, kláštery) 
 
 
s. 82-83 
Mor 
Přečti si na s. 82, jak vypadal u člověka průběh moru 
V 14.st. přišla do Evropy z Číny vysoce nakažlivá nemoc-MOR 
V sloupci vlevo na s. 82 napiš, kdo tuto nemoc přenáší 
Mor zabil asi jednu třetinu obyvatel celé Evropy!!! 
Ve 14. století došlo také ke klimatickým změnám-časté neúrody, krupobití ničila úrodu, střídání 
teplot, neurodilo se na poli>vznik hladomorů 
Ve 14. a 15. století se lidé měli velmi špatně-mor, neúroda, hladomor, změny klimatu 
 
 

Stránky v učebnici 83-86 
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Počátky Husitství 

Církev- měla na starosti spasení člověka po smrti(dobří do nebe, zlí do pekla), lidé si jí chtěli naklonit, 

aby se kněží za ně modlili> církvi darovali často svůj majetek i peníze 

Někteří kněží obchodovali s farami(chtěli žít na farách v bohatých městech, do chudých vesnic 

nechtěli) 

Bohatství církve umožnilo, že část kněží nepracovala a začala žít v přepychu(to je špatně, to je proti 

tomu, se učí v Bibli, přestali být skromní) 

Za křest, svatbu a pohřeb se platili církvi poplatky a také museli lidé odvádět desátek( z toho se platil 

kněz a zároveň se podporovali sirotkové a vdovy, zřizování nemocnic atd.) 

Podle tehdejšího církevního učení mohl Bůh lidem odpustit hřích, pokud se dobře chovali a nebo 

pokud si od kněží koupili potvrzení, že mu jsou hříchy Bohem odpuštěny-ODPUSTKY, začali s těmito 

odpustky někteří kněží obchodovat(to znamená, prodávali tyto potvrzení-odpustky, že např. když 

někdo něco ukradl, koupil si odpustek a věřil tomu, že mu to Bůh odpustil) 

Někteří faráři zbohatli a žili v přepychu, to začali již za Karla IV. Kritizovat jiní skromní  faráři např. Jan 

Milíč z Kroměříže či Jan Hus-ti říkali, že je potřeba církev od těchto nešvarů  napravit REFORMOVAT 

 

Mistr Jan Hus(najdi kdy a kde se narodil) 

 

Po smrti Karla IV 1378 chtěla vysoká šlechta omezit moc nového krále, jeho syna Václava IV. 

Spor král-šlechta 

Panovník, měšťané i univerzita začali kritizovat bohatství některých osob v církvi, nejznámější kritik 

rektor Karlovy univerzity a sám také katolický kněz Jan Hus 

Pečoval o český jazyk(zavedl tzv. NABODENÍČKA-díky němu používáme háčky a čárky), chtěl církev, 

která se bude zastávat chudých lidí proti mocným, kázal v Betlémské kapli v Praze, 

Přimlouval se u Václava IV., aby na Karlově univerzitě rozhodovali Češi a ne cizinci, proto Václav IV. 

vydal 

1409 DEKRET KUTNOHORSKÝ-Češi měli nově 3 hlasy, cizinci jeden, do té doby naopak to bylo naopak 

Husovi vadily odpustky(kupování si odpuštění za své hříchy), kritika papeže>za to prohlásil 

papež Husa kacířem(člověk, který chybně vysvětluje víru) a na Prahu uvalil 

INTERDIKT(zákaz svateb, pohřbů, křtů a mší), proto Hus Prahu musel opustit, odešel do 

JČ(Kozí Hrádek u Tábora) 

Hus chtěl své názory vysvětlit, přijal pozvání na koncil(setkání všech významných osob 

v církvi) V KOSTNICI dnešní Německo, bratr českého krále Václava IV. Zikmund mu slíbil 

BEZPEČNOST (dal mu GLEJT-OCHRANNÝ LIST) 

V Kostnici ale UVĚZNĚN a  6.7. 1415 UPÁLEN 



1416 UPÁLEN I DALŠÍ ČESKÝ KRITIK CÍRKVE JERONÝM PRAŽSKÝ 

  
V Čechách po Husově upálení nepokoje, 

následovníci Husa-husité nebo kališníci(nosili na oblečení kalich, chtěli totiž, aby při přijímání mohli i 

normální lidé přijímat víno z kalicha, teď mohli přijímat jen kněží, ostatní jen hostii(chleba), chléb a 

víno-(symbolické tělo i krev Krista), pod obojí je přijímání chleba i vína při přijímaní 

 

TUTO POSLEDNÍ VĚTU NEMUSÍŠ OPISOVAT, JEN SI JI PŘEČTI)Husův význam pro 

zjednodušení čj-ze spřežek rz, ss, cz vytvořil ř, š a č, dále dlouhé samohlásky označovat 

čárkou 

 

 
 

 


