
VII.A - Učivo od 13.dubna – (v platnosti zůstávají úkoly i dřívější!!!) 

Český jazyk  
 

Informace o učivu a úkolech najdete na stránkách 
https://1zszateccestina7.tridnistranky.cz/prihlaseni/ 
 
přihlašovací jméno: cestina7 
 
heslo: 2000cestina7 
 

Anglický jazyk – p.u. Charvátová 

překlad ústně str.52 učebnice 

-odpovědi z cv.3a,b do sešitu 

-procvičovat nepravidelná slovesa z přední strany WB 

Každou středu od 10:00-10:40 hod budu online na  https://meet.vpsfree.cz/klarach7 

(případné nejasnosti můžou žáci konzultovat přes whats up,messenger,nebo email 

klarusinka.k@seznam.cz) 

 

Dějepis 

Učivo od 13. 4. do 26. 4. 2020:  

Objevné plavby 

Video nejen k objevným plavbám, ale i k opakování, podívejte se na to: 

https://www.youtube.com/watch?v=_gDG1geI8Ro 

Dále doporučuji film 1492: Dobytí ráje (z roku 1992), s Gérardem Depardieu v hlavní roli. 

Přečtěte si látku i v učebnici na stranách 88 až 89. 

Napište nebo vytiskněte zápis do sešitu: 

Objevné plavby 

Počátek 15. století – období objevných plaveb 

 

A) Příčiny 

• 1453 dobytí Konstantinopole Turky – ztráta obchodní cesty s Čínou a Indii  

• vyprávění Marca Pola v cestopisu Milion 



• nedostatek drahých kovů 

• touha po orientálním zboží (koření, porcelán, sklo, látky, drahokamy) 

B) Průběh 

• nejlepší podmínky měli Portugalci a Španělé 

Portugalci 

• Jindřich Mořeplavec– dobyl Ceutu (Afrika) -1487  

• Bartolomeo Diaz obeplul mys Dobré naděje  

• 1498 –Vasco de Gama doplul do Indie 

• 1519-1522 –Fernand Magalhães obeplul Zemi (důkaz kulatosti Země) 

      Španělsko 

• po ukončení reconquisty se do zámořských plaveb zapojili – Isabela Kastilská a 
Ferdinand Aragonský 

• 1492 – Kryštof Kolumbus (Ital) pod španělskou vlajkou chtěl doplout do Indie západní 
cestou → doplul do Karibiku → myslel, že doplul do Indie a domorodce pojmenoval 
Indiány X ALE objevil nový kontinent! 

• Ital Amerigo Vespucci vyvrátil omyl o Indii → kontinent pojmenován Amerika 

 

� další plavby organizovali Angličané, Francouzi a Holanďané – kolonizování Severní 
Ameriky 

� Španělé kolonizovali Střední a Jižní Ameriku 

• Španělští dobyvatelé tzv. conquistadoři válčili s Indiány (bohatství) 

• Hernán Cortéz zničil říši Aztéků 

• Francisco Pizarro zničil říši Inků 

 

C) Důsledky 
 

• rozvoj vzdělanosti – důkaz o kulatosti Země, přesnější mapy, globus 
• migrace plodin – brambory, rajčata, kukuřice, kakao, bavlna, tabák 
• migrace chorob 

            –z Ameriky do Evropy→ syfilis  
            –z Evropy do Ameriky → chřipka, neštovice, spalničky 



• rozvoj obchodu  
o z Ameriky: zlato, drahokamy, perly 
o z Indie: koření, bavlna 

o z Číny: hedvábí a porcelán 

• rozvoj techniky – zdokonalení lodí, vynálezy pro určování polohy 

• utlačování a vyvražďování původního obyvatelstva – Indiánů 

• později dovoz otroků na práci z Afriky 

 

Prosím podívejte se na dokumenty týkající se objevných plaveb, na youtube máte výběr, čtěte 
(na netu také mnoho pěkných článků). Tahle látka je velmi zajímavá: dobrodružství, odvaha, 
vzpoury, nemoci, vraždy atd. ☺ 

Mějte se hezky a opatrujte se. 

P.S.: stále nemám od některých splněný úkol (odpovědi na otázky zaslat na můj email, 
napravte to).   J. Pejchalová 

 

Zeměpis  
 

Stránky pro výuku jsou na adrese https://zemepriroda.tridnistranky.cz/prihlaseni/          

Přihlašovací údaje: 

Přihlašovací jméno: zemepis2019  

Heslo: zemepis20182019  
 

Matematika  
 

Vše pro matematiku najdete na stránkách https://matematika7ana1zszatec.tridnistranky.cz 

 

Uživatelské jméno: matika7a 

Heslo: 2000matika7 

 

Přírodopis 

Stránky pro výuku jsou na adrese https://zemepriroda.tridnistranky.cz/prihlaseni/          

Přihlašovací údaje: 

Přihlašovací jméno: zemepis2019  

Heslo: zemepis20182019  



Fyzika 

 

Vše pro fyziku najdete na stránkách https://fyzika7na1zszatec.tridnistranky.cz 

 

Uživatelské jméno: fyzika7 

Heslo: 2000fyzika7 

 

 


