
ZADÁNÍ ÚKOLŮ K SAMOSTUDIU 
PRO OBDOBÍ 27.4. – 11.5. 

ČESKÝ JAZYK 
Třída: 7. D, 7. E 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Kateřina Jarolímová  

Zadání platí pro období: 27. 4. – 11. 5. 

Email:Katerina.Jarolimova@zsgvodnany.cz 

Milí sedmáci, 

zdravím vás a chválím za to, jak zvládáte samostatně pracovat. S úkoly si 

vždycky poradíte a většinou je vypracováváte pečlivě. Obdivuji vaši vytrvalost. 

Doufám, že se máte dobře a užíváte si slunečného počasí na vašich zahradách 

nebo procházkách v přírodě. S některými jsem se „setkala“ na 

videokonferencích, ale tu poslední jsme museli bohužel ukončit dřív z důvodu 

špatné kvality zvuku. Až později mi došlo, že jsem vás zapomněla poprosit o 

vypnutí mikrofonu. Je možné, že právě to rušilo naši konverzaci. Nevadí, 

pokusím se s vámi setkat na Teams, se kterými už umíte pracovat.  

A nyní k novému zadání práce z českého jazyka. Připravila jsem pro vás zase 

přepis diktátu. Vidím, že při opisování textu jste teď pozornější, jen prosím 

napište vždycky i odůvodnění pravopisu podtržených slov. Zájemci mohou 

v příběhu pokračovat, budu se těšit na jejich nápady. Ve slohu po vás budu chtít 

napsat charakteristiku, více se dozvíte přímo v zadání.   

Doufám, že čtete jako o život a zdoláváte rekordy v počtu přečtených stránek za 

den. No, umím si teď představit reakci některých z vás… Zápisy z četby mi 

můžete posílat, ráda se dozvím, co čtete. 

V oddílu literatura vám posílám nabídku příběhů k poslechu. Odkazy najdete 

níže. 

Přeju vám hezké jarní dny, ať se máte dobře. Moc se těším, až se znovu 

setkáme. 

paní učitelka Jarolímová 
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Jazyk 

„Diktát“ 

Vaším úkolem je jako minule odůvodnit pravopis podtržených slov. 

Děti, které mají IVP opíší jen sedm vět. 

 

Balónem přes oceán 

Cizí rybář přirazil svou loďku k našemu boku a ptal se, jestli něco 

nepotřebujeme. „Vodu, vodu,“ volali jsme. Sehnul se a podal nám nádobu 

plnou pitné vody. A my jsme pili a pili. Potom nám beze slova hodil přes příď 

smyčku silného lana a vzal nás do vleku. Za necelou hodinu jsme přirazili 

k přístavní hrázi. 

Ostrov, u něhož jsme přistáli, byl Barbardos. Když se rozneslo, že jsme posádka 

balónu, který téměř před měsícem vzlétl z Kanárských ostrovů, neznalo nadšení 

ostrovanů mezí. Vyzvedli nás na ramena a odnesli do hotelu. Tam nás nakrmili a 

odvedli do pokojů, kde jsme klesli na lůžka a spali. Spali jsme celý den a noc. 

 

Úkol pro zájemce: vymyslete pokračování textu.  

 

2. V minulé práci jste sami tvořili slova pomocí přípon. Dneska se podíváme 

na tvoření slov pomocí předpon.  

a) Podívejte nejdříve pozorně na následující slova a pozorně si prohlédněte 

zvýrazněné předpony: 

nasypat, odlomit, přeskočit, roznést, položit, přeplavat, vyletět, otočit, vnést 

b) Zvládnete teď označit sami předpony u následujících slov? Slova přepište 

prosím do sešitu a předponu podtrhněte nebo ji barevně označte. Nadpis 

v sešitě bude Odvozování pomocí předpon. 

podstrčit, předjíždět, uletět, zašroubovat, svolat, vnést, přistřihnout, rozplakat 

se, usmát se, rozjet se 



3. Další způsob tvoření slov se jmenuje skládání a vznikají tak slova, kterým se 

říká složeniny. Podívejte se na některá z nich. Vyber si pět složenin a napiš si 

je do sešitu. Nezapomeň napsat nadpis Složeniny.Pokud tě napadnou další 

složeniny, zapiš si je do sešitu také. 

zemětřesení, dalekohled, kdovíjaký, vodotěsný, ohnivzdorný, velkoměsto, 

hnědozem, dvacetikoruna, okamžik, vlastizrádce, středověk, vlastivěda, 

trojlístek, zeměpis 

 

Sloh 

Vaším úkolem je napsat charakteristiku.  

a) Nejprve si vyberte, koho budete popisovat. 

Kamaráda, postavu z knížky, z filmu, někoho z rodiny nebo sebe?  

Zamyslete se nad tím, jakých vlastností si na něm vážíte, co vám na něm 

naopak trochu vadí, popište jeho chování v určité situaci, jaké má zvyky, 

co má rád, co mu dělá radost, čeho se bojí, co ho hodně baví, co ho 

rozesměje, z čeho má strach.  

Popřemýšlejte o tom, čím by vámi vybraná popisovaná osoba mohla být, 

kdyby byla například zvířetem? Pohrajte si s tím. Vše, co napíšete, bude 

dobře. 

Podívejte se znovu na cvičení ze slohu z předcházejících prací, kde určitě 

najdete inspiraci.  

Věnujte prosím pozornost jazyku, používejte přirovnání, vyhýbejte se 

opakování stejných slov, a to hlavně sloves být, mít a spojek a, že, ale. 

Literatura 

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

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 

Další četbu na pokračování pro děti najdete na 

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

Určitě si to projděte, myslím, že si každý z vás něco vybere. Některé audioknihy 

už bohužel nejsou přístupné, ale nenechte se tím odradit. Je tam i četba pro 

menší děti, ale najdete určitě i něco pro sebe. Budu se těšit, až mi budete 

vyprávět o tom, co jste si poslechli. 

Film 

Kdo máte chuť obohatit vaši slovní zásobu o nová přísloví, rčení a přirovnání, 

doporučuju vám podívat se na film Saturnin. Jedna z postav si v tomto způsobu 

vyjadřování přímo libuje. Na film se můžete podívat zde: 

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

Třída: 7.D 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill  

Email: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: 27.4. – 11.5. 

 

 

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: 27.4. – 11.5. 

 

 

Mechanický tlak 

Rande s fyzikou 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150010-mechanicky-

tlak/ 

Opakování mechanického tlaku. 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/7_06_tlak.pdf 
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NĚMECKÝ JAZYK 

Třída: 7.D 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 27.4. – 11.5. 

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

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

 

2) sledovat Teams – v průběhu zadám úkol navíc 

 

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

 

3) vypracovat všechna cvičení v pracovním sešitě 4. lekce: 

 stránky 35 – 41 

 kromě poslechů 

 včetně Wiederholungstest 

 s. 36, cv. 7 – slova přepsat a přeložit do školního sešitu 

 s. 36, cv. 8 – přepsat otázky a odpovědi do školního sešitu dle vzoru kurzívou 

 s. 37, cv. 12 – vyplnit tabulku – budete to mít předpřipravené na online hodinu 

 vše zaslat do 11.5. oskenované/vyfocené na uvedený e-mail  

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Třída: 7.D 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 

Zadání platí pro období:27.4.-11.5. 

Email: Dagmar.Smidova@zsg.vodnany.cz 

 

Student’sbook – readp.85, sendmee.1a, e.2 

p.49, e.4b – sendme 

Workbook, p.38, e.3 – don’tsendme 

 

Thankyou! 

mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz
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PŘÍRODOPIS 

Třída: 7. D a 7. E 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Zadání platí pro období: od 27. 4. do 11. 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 28. 4. 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: 4. 5. 2020 do 12:00 hodin. 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 3. 5. 

o látka 37 semenné rostliny – nahosemenné rostliny 

 Orientační termín do 11. 5.  
o látka 38 zástupci jehličnanů 

 

37. Semenné rostliny 

Charakteristika semenných rostlin 
 Nejvyspělejší skupina rostlin  

 Vyvinuli se z výtrusných rostlin  

 K rozmnožování slouží mnohobuněčné útvary SEMENA (srovnej s výtrusnými rostlinami – 
látka č. 36) 

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz
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 Nejsou rozmnožováním závislé na vodě  

 Jsou nejpočetnější skupinou rostlin 

Dělí se na: 
o I) Nahosemenné rostliny 
o II) Krytosemenné rostliny – viz 6. ročník 

 

I)NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - „NAHÁ SEMENA“ 
 Jsou větrosprašné = opylovány větrem 

 Semena nejsou uložena v plodech  nahosemenné rostliny 

 Semena jsou v šišticích (šiškách)  
 Stavba šišky: šupiny přirostlé ke vřetenu 

Obrázek šišky  

Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Šiška#/media/Soubor:Pinus_sylvestris_female_strobilus_and_cone_cs.svg 

Upraveno: J. Straka 

 

 

Nahosemenné rostliny dělíme na: 

1) Cykasy 
 Vzhledem připomínají palmy 

 Největší rozvoj v druhohorách  

 Dnes se pěstují jako okrasné rostliny  
Cykas japonský 

Vlevo: samičí šištice: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycas_revoluta_female_cone01.jpg  

Vpravo: samčí šištice: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sorakuen03s3200.jpg  

Dole – celkový pohled na rostlinu: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycas_revoluta1.jpg  

https://cs.wikipedia.org/wiki/�i�ka#/media/Soubor:Pinus_sylvestris_female_strobilus_and_cone_cs.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycas_revoluta_female_cone01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sorakuen03s3200.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycas_revoluta1.jpg


2) Jinany 
 Největší rozvoj v druhohorách X dodnes zachován jediný druh JINAN DVOULALOČNÝ 

 Jinan dvoulaločný 
o Opadavý strom 
o Listy vějířovitého tvaru 
o Vysazován v parcích a zahradách 

 

Jinan dvoulaločný 

http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/foto05/foto_028.jpg 

http://www.garten.cz/images_data/3250-ginkgo-biloba-jinan-dvoulalocny-2.jpg 

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/104189.jpg 

 

3) Jehličnany 
 Stále zelené dřeviny  

 Stromovitého nebo keřovitého vzrůstu 

 Dnes jsou nejpočetnější skupinou nahosemenných rostlin 

 Název odvozen od jehlicovitých listů = jehlice 
o Jehlice: 

 Odolné vůči chladu a suchu 
 Vytrvávají až několik let  

 Ve dřevě i listech pryskyřičné kanálky (smola)  ochrana před parazity  

Rozmnožování jehličnanů 
 Jsou větrosprašné (větrosnubné) 

o = opylovány větrem 

 Křídlatá semena 
o Tvar, velikost a barva šišek charakteristická pro jednotlivé druhy  
o Šupiny šišek  za vlhka jsou uzavřené a v suchu se rozevírají 

Schéma rozmnožování jehličnanů 

http://geologie.vsb.cz/paleontologie/paleontologie/Fytopaleontologie/VYSSI%20ROSTLINY/Gymnospermické%20rostliny_soubory/image0

04.jpg 

 

 

 Výskyt jehličnanů 
o Nejvíce v mírných a chladnějších oblastech  
o V horských oblastech 
o Tajgy  

 

 Význam jehličnanů – zdroj: 
o Dřeva  
o Pryskyřice  

http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/foto05/foto_028.jpg
http://www.garten.cz/images_data/3250-ginkgo-biloba-jinan-dvoulalocny-2.jpg
http://www.biolib.cz/IMG/GAL/104189.jpg
http://geologie.vsb.cz/paleontologie/paleontologie/Fytopaleontologie/VYSSI%20ROSTLINY/Gymnospermick�%20rostliny_soubory/image004.jpg
http://geologie.vsb.cz/paleontologie/paleontologie/Fytopaleontologie/VYSSI%20ROSTLINY/Gymnospermick�%20rostliny_soubory/image004.jpg


o Výroba papíru 
o …  

 

Severský jehličnatý les – tajga 

http://www.komenskeho66.cz/materialy/zemepis/obrazky/krajina_tajga.jpg 

 

38. Zástupci jehličnanů 
 Smrk ztepilý 

o Mírný až chladný pás S polokoule  
o Nerozpadavé šišky visí dolů 
o Přirozeně porůstá vyšší polohy 

 V minulosti vysazován i v nížinách = smrkové monokultury 
o Citlivý na znečištění ovzduší 
o Mělké kořeny  náchylný k vývratům 
o Měkké dřevo využíváno v nábytkářství 

Smrk ztepilý 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_ääres.jpg/1200px-Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_ääres.jpg 

http://www.naturfoto.cz/fullsize/ostatni/smrk-ztepily-170247.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Norway_Spruce_Picea_abies_distribution_map_2.png 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Picea_abies_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-105.jpg 

 

 Borovice lesní 
o Jehlice vyrůstají po dvou  
o Nejsou náročné  

borovice lesní 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Pinus_sylvestris_Beskid_Żywiecki.JPG 

https://www.biolib.cz/cz/image/id189283/ 

https://www.biolib.cz/cz/image/id60811/  

 

 Jedle bělokorá 
o Citlivá na znečištění 
o Ploché jehlice mají na spodní straně dva bílé proužky 
o Šišky rostou vzpřímeně a po dozrání se rozpadají 

Jedle bělokorá 

https://botany.cz/foto/abiesal.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Illustration_Abies_alba0.jpg/1200px-Illustration_Abies_alba0.jpg 

http://www.komenskeho66.cz/materialy/zemepis/obrazky/krajina_tajga.jpg
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https://www.biolib.cz/cz/image/id273992/ 

http://www.naturfoto.cz/fullsize/ostatni/jedle-belokora-165788.jpg  

 

 

 Modřín opadavý 
o Světle zelené, měkké jehlice rostou ve svazečcích  
o na podzim jehlice opadávají  náš jediný opadavý jehličnan 

modřín opadavý 

https://www.garten.cz/images_forum/gallery/10667/20312-p1120824.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Illustration_Larix_decudua0.jpg/1200px-Illustration_Larix_decudua0.jpg 

https://www.priroda.cz/clanky/foto/modrin-vetve.jpg 

https://www.zzoja.cz/deploy/img/products/4796/4796.jpg  

 

 Jalovec obecný 
o Vzácný 
o Nižší strom nebo  
o Modré dužnaté šištice (jalovčinky) se používají jako koření  

Jalovec obecný 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lüneburger_Heide_029.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jalovec_obecný#/media/File:Juniperus_communis_communis_Italy.jpg 

 

 Tis červený 
o Velmi vzácný 
o Strom i keř 
o měkké jehlice 
o Semena uložena v červené „bobulce“ (dužnatém míšku) 

Tis červený 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taxus_bacata01.jpg 

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

 

 Ostatní jehličnany a okrasné jehličnany: 
o smrk pichlavý – tzv. stříbrný smrk 
o borovice kleč – drobná keřovitá, roste v horských oblastech  
o sekvojovec obrovský – největší a nejstarší stromy na Zemi 100m / 4000 let –  
o zerav – označován také jako túje – používá se na živé ploty 

Smrk pichlavý / smrk omorika 

https://www.biolib.cz/cz/image/id273992/
http://www.naturfoto.cz/fullsize/ostatni/jedle-belokora-165788.jpg
https://www.garten.cz/images_forum/gallery/10667/20312-p1120824.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Illustration_Larix_decudua0.jpg/1200px-Illustration_Larix_decudua0.jpg
https://www.priroda.cz/clanky/foto/modrin-vetve.jpg
https://www.zzoja.cz/deploy/img/products/4796/4796.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L�neburger_Heide_029.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jalovec_obecn�#/media/File:Juniperus_communis_communis_Italy.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taxus_bacata01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taxus_baccata_MHNT.jpg


Vlevo – s. pichlavý: http://www.radhosttrans.cz/wp-content/uploads/2017/10/smrk-pichlavy-3-450x600.jpg  

Vpravo – s omorika: https://www.biolib.cz/cz/image/id104056/  

 

Borovice kleč / borovice černá 

Vlevo – b. kleč: https://www.biolib.cz/cz/image/id117135/  

Vpravo – b. černá: https://www.biolib.cz/cz/image/id91595/  

 

Borovice vejmutovka  

https://www.biolib.cz/cz/image/id103828/ 

https://www.biolib.cz/cz/image/id103830/  

 

Sekvojovec obrovský 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Grizzly_Giant_Mariposa_Grove.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno dle: 

Přírodopis 6; Černík, Martinec; SPN a 

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

http://www.radhosttrans.cz/wp-content/uploads/2017/10/smrk-pichlavy-3-450x600.jpg
https://www.biolib.cz/cz/image/id104056/
https://www.biolib.cz/cz/image/id117135/
https://www.biolib.cz/cz/image/id91595/
https://www.biolib.cz/cz/image/id103828/
https://www.biolib.cz/cz/image/id103830/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Grizzly_Giant_Mariposa_Grove.jpg


ZEMĚPIS 

Zeměpis – 7. ročníky – práce do 11.5.2020 
od: radek.hrdlicka@zsgvodnany.cz 

 udělejte si zápis do sešitů, poznámky prosím vyfoťte a pošlete na výše uvedený mail 

 geografické názvy vyhledejte a ukažte si v atlasech 

 součástí zápisu jsou také úkoly (vždy označeny kurzívou) 

zápis 

Zakavkazsko: 

 Gruzie, Arménie, Ázerbajdžán 

 úkol: přiřaďte a zapište si do sešitu ke státům jejich hlavní města 

hospodářství: 

 zaostalé státy (horší životní podmínky ►často odchod za prací do Ruska či EU) 

 v minulosti občanské války a přírodní katastrofy (např. zemětřesení v Arménii r. 1988) 

 ALE: bohatnutí Ázerbajdžánu (zásoby ropy) 
zemědělství 

 výhody: příhodné subtropické klima 

 nevýhody: hory (Kavkaz) X výjimkou Ázerbajdžán – nížinatý 

 chudoba (ruční práce, nemají techniku, umělá hnojiva…) 

 plodiny a chov: čaj a vinná réva (vyhlášený gruzínský koňak), tabák, pšenice 
ovce 

těžba a průmysl 

 Ázerbajdžán – težba ropy (těžba již od r. 1837!) a její zpracování 

 v ostatních regionech průmysl zaostalý (především potravinářský) 
cestovní ruch 

 zatím nerozvinutý (chudoba, války), ale situace se rychle mění ►nárůst počtu turistů z EU 

 lákadla: hory, náboženské památky (kostely v Arménii), nízké ceny 
obyvatelstvo 

 úkol: vyhledejte u těchto 3 států počty obyvatel, zapište do sešitu 

 běloši (snědá pleť a tmavé vlasy) 

 náboženství: Gruzínci a Arméni - křesťané (Arméni mají svou vlastní církev a dokonce 
vlastní církevní písmo, posvátnou horou Ararat) 

Ázerbajdžánci – muslimové 

 v minulosti Arménie součástí Turecka►pronásledování a zabíjení Arménů Turky (za 1. 
světové války takzvaná arménská genocida) 

 

 

1. typický arménský kostel na břehu jezera Sevan 

2. J. V. Stalin (vlastním jm. Džugašvili) pocházel z Gruzie. 

3. mešita v Baku 

 

 

1 2 3 

mailto:radek.hrdlicka@zsgvodnany.cz


DĚJEPIS 

Třída:  7.D 

Škola: Bavorovská 

Vyučující: Michael Sekyrka 

Zadání platí: pro hodiny do 26.4. *7.5. 

Kdo má opsanou 1. stránku již z minula, podruhé ji samozřejmě psát nemusí. 

 

OPIŠ POZNÁMKY ZE STRANY 1, 2(ŽLUTÝ TEXT MŮŽEŠ VYTISKNOUT A VLEPIT), a 3. 

 ČTVRTOU STRÁNKU SI PŘEČTI A MŮŽEŠ JI VYTISKNOUT A VLEPIT DO SEŠITU celou. Zkrátka a dobře, 

vše žluté můžeš vytisknout a vlepit, vše nezažlucené musíš opsat) POTÉ OPIŠ KRÁTKOU PREZENTACI 

NA TÉMA JAGELLONCI. JE TO PRÁCE NA 4 HODINY DĚJEPISU, TO JE 180 MINUT, PRÁCI SI ROZVRHNI, 

NEPIŠ TO VCELKU, ALE PRACUJ TŘEBA JEN 10 MINUT DENNĚ. 

Pozor, v poznámkách jsou tři krátká videa, ty si pusť na internetu. 

Vyfotografované(mobilem) opsané tyto poznámky prosím odešlete do 11.5.. 2020 na email 

Michael.Sekyrka@zsgvodnany.cz 

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

 

Stránky v učebnici 83-86 

 

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 

mailto:Michael.Sekyrka@zsgvodnany.cz


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 papeţe>za to prohlásil 

papeţ 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 

S. 87-98 



Počátky husitské revoluce 

Husův popel vhodili dokonce do řeky Rýn, aby ho nikdo nemohl uctívat, ale lidé u nás na něj 

nezapomněli, Husova smrt vyvolala obrovské pobouření 

Podívej se na video o Janu Husovi a jeho myšlenkách 

https://edu.ceskatelevize.cz/zivot-a-myslenky-jana-husa-5e44194517fa7870610ed56b 

https://edu.ceskatelevize.cz/posledni-chvile-jana-husa-pred-popravou-a-jeho-odkaz-

5e44194617fa7870610ed57d 

 

Husitům se říkalo kališníci, jejich znak kalich, protoţe přijímali víno z kalicha a chleba, coţ 

symbolizovalo tělo a krev Krista 

Léto 1419-spory mezi Husovy přívrţenci a katolickými konšely(radními) na Novém městě 

praţském-vedl je radikální kazatel Jan Ţelivský, vyhodili konšele z oken>1. pražská 

defenestrace-1419, 

Nepokoje i na venkově, Husovi přívrţenci se scházeli na kopcích-těmto shromáţdění se říkalo 

poutě na hory, věřili, ţe se blíţí konec světa a ţe je nutno, aby si byli všichni lidé 

rovni>největší ohlas-Jiţních Čechách, 1420 začali budovat město TÁBOR 

Vesničané odevzdávali majetek do kádí, vše měli společné, Táboru veleli 4 hejtmané, 

1419 Krátce po 1. praţské defenestraci: smrt krále Václava IV. na český trůn měl nastoupit 

jeho bratr Zikmund, 

Češi mu nezapomněli, ţe nezachránil mistra Jana Husa v Kostnici, odmítli ho za krále, 

Zikmund prohlásil Čechy za kacířskou zemi a vyhlásil křížovou výpravu 

1420 Na Tábor přišel i zeman Jan Ţiţka, původem z Trocnova(Jiţní Čechy), Jan Ţiţka- slepý 

na 1 oko, po obléhání Rábí na obě ,vojevůdce, cestou z Plzně asi 400 husitů pod vedením 

J.Ţiţky napadeno u Sudoměře 2 tisíci vojáky katolické šlechty z Písku a Strakonic-1420, 

Ţiţka geniálně vyuţil vozovou hradbu a vypuštěných rybníků-bahnitý terén, vojáci uvízl a 

Husité zvítězili>nárůst sebevědomí 

Podívej se na toto video a snaţ se popsat, co je to vozová hradba-proč Husité vţdy vyhrávali: 

https://edu.ceskatelevize.cz/husitske-bitvy-5e441a71f2ae77328d0a6cd5 

…………………………………………………………..  

1420-Husité z Prahy a tábořští Husité pod vedením J. Ţiţky slavně porazili křiţáky v bitvě Na 

Vítkově(dnes Žižkov, Praha) 

1421-sněm v Čáslavi, Husité sesadili Zikmunda z ČESKÉHO TRŮNU A vyhlásil 4 praţské 

artikuly-opiš strana 88 dole co jsou 4. praţské artikuly 

https://edu.ceskatelevize.cz/zivot-a-myslenky-jana-husa-5e44194517fa7870610ed56b
https://edu.ceskatelevize.cz/posledni-chvile-jana-husa-pred-popravou-a-jeho-odkaz-5e44194617fa7870610ed57d
https://edu.ceskatelevize.cz/posledni-chvile-jana-husa-pred-popravou-a-jeho-odkaz-5e44194617fa7870610ed57d
https://edu.ceskatelevize.cz/husitske-bitvy-5e441a71f2ae77328d0a6cd5


1) 

2) 

3) 

4) 

Negativní na Husitech:Husité ničili v těchto letech velké mnoţství památek, zapalovali 

zbytečně kláštery a jiná gotická díla, vraţdění nevinných mnichů(např. v Písku 19 mnichů), 

občasné loupení v sousedních zemích-Německo,, Rakousko. 

Husitská vítězství 

Císař Zikmund si  chtěl Husity podrobit, proto vyhlásil proti Husitům dohromady  

5 kříţových výprav 

1. kříž. výpr.-1420 Na Vítkově(Žižkov Praha), Křižáci poraženi 

Husité nebyli mezi sebou jednotni, více křídel husitství-např. Husitská města,radikální 

Husité-ty vedl hlavně J. Žižka 
Jan Ţiţka-zemřel 1424 u Přibyslavi, jeho následovníci si začali říkat sirotci a novým 

velitelem se stal Prokop Holý 

5. kříţ. výpr. 1431-U Domaţlic,-křiţáci pod vedením kardinála Caesariniho utekli ještě před 

bojem, kdyţ slyšeli z dálky zpívat husitský chorál Kdož su boží bojovníci, 

Ozbrojené výpravy do zahraničí (hl. PL, Slovensko, Německo) se nazývají spanilé 

jízdy(vývoz husitských myšlenek, ale často i ničení majetku) 

Proč Husité vyhrávali? 1) věřili, ţe bojují za správnou věc 

1. Moderní způsob boje, geniální vojevůdci 

Namaluj  7 zbraní ze strany 91 

 

 

Počátky království dvojího lidu s. 92 

Po bitvě u Domaţlic Křiţáci poznali, ţe Husity neporazí 

1433 Začali s Husity jednat-Koncil v Basileji 

Spor mezi Husity(UMÍRNĚNÍ HUSITÉ uţ se chtěli dohodnout s kat. církví-unavení z bojů-

celá země trpěla, druzí nechtěli ustupovat kat. církvi-táborité a sirotci-vedl je Prokop 

Holý)>BRATROVRAŢEDNÝ BOJ-1434 BITVA U LIPAN, UMÍRNĚNÍ ZVÍTĚZILI, 

1436: V Jihlavě vyhlášena dohoda –Basilejská kompaktáta, Husité v Čechách dostali od kat. 

církve povoleno přijímat pod obojí a Zikmund husitům slíbil, ţe nemusí vracet církvi majetek, 

který vzali během husitské revoluce>Za to Zikmunda přijala Panská jednota (šlechta 

katolická i kališnická) za krále 1436, ale hned ZEMŘEL-1437 

1437 Poslední z radikálních Husitů Jan Roháč z Dubé zabit při obléhání jeho hradu 

SION 



Výsledky Husitství: 

Vznikla nová kališnická církev, jedině v Čechách v Evropě byla vedle kat. církve moţnost 

vyznávat kališnickou víru(přijímání pod obojí) 

Husitství urychlilo rozvoj ČJ, katolická církve nemohla dále rozhodovat o politice (nesměla 

být na sněmu), nově byla na sněmu zastoupena král. města. 

 Vláda Jiřího z Poděbrad 

Po smrti Zikmunda-1437>konec LUCEMBURKŮ 

POTÉ BEZVLÁDÍ, ZASEDAL SNĚM-na něm proti sobě Kališníci(vedl je Jiří z Poděbrad) 

versus Katolická šlechta(vedl je Roţmberkové z jiţních Čech) 

1448-1453-Jiří z Poděbrad se ujal vlády za vnuka Zikmunda Luc. Jana Pohrobka(jeho otec 

zemřel ještě před narozením), byl zemským správcem 

snaţil se o pokojné souţití katolíků (1/4 obyvatel) a kališníků (3/4) 

Jan Pohrobek 1453-1457-1457 zemřel 17. letý Ladislav Pohrobek 

1458 zvolen Jiří z Poděbrad českým králem 

Papeţ chtěl, aby opět Čechy byly katolické, proto vyhlásil proti Jiřímu z Poděbrad kříţovou 

výpravu 

Jiří z Poděbrad – 

dobrý panovník, podpora hospodářství, boj proti loupeţníkům 

rozeslal poselstvo do celé Evropy, chtěl přemluvit všechny evropské panovníky, aby zaloţily 

mírový svaz, měli se zavázat, ţe nebudou proti sobě válčit, mír měl Evropu ochránit před 

tureckými útoky(touto myšlenkou předběhl dobu, jednalo se v podstatě o  první evropskou 

unii) 

Do boje proti Jiříkovi se postavil uherský král Matyáš Korvín, obsadil Moravu 

Uprostřed bojů Jiří z Poděbrad 1471zemřel, po něm nastoupili na CZ trůn Jagellonci-

udělej si poznámky z prezentace 

 

+ PREZENTACE! 

 

 

 

 

 

 

 
 


