
VII.A - Učivo od 25. května – (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 

 

Vytvořit 10 vět na minulý čas prostý.Věty mohou být v kladu,záporu či otázce.Použijte 
slovesa z přední strany WB.Napsat do sešitu,ofotit a přeposlat opět na email 
klarusinka.k@seznam.cz 
(případné nejasnosti mohou žáci konzultovat přes whats up,messenger,nebo email 
klarusinka.k@seznam.cz) 
 
 

Anglický jazyk – p.u. Štrossová 

 

Veškeré potřebné informace a domácí úkoly od teď najdete na těchto stránkách: 

http://1zszatecanglictina7a.tridnistranky.cz 

jméno: anglictina7A 

heslo:2000anglictina7A 

Dějepis 
Učivo od 25. 5. do 7. 6. 2020:  

Evropa na počátku novověku: Španělsko, Anglie, Francie 

V učebnici přečíst strany 105 až 107. 

Opište nebo vytiskněte zápis do sešitu: 

Evropa na počátku novověku  

Španělsko v 16. století 

• patří mezi jednu z největších evropských velmocí -> bohatství z kolonií 
• území: Španělsko, Nizozemí, Sicílie, Sardinie, Napoleonské království, část Jižní 

Ameriky 
• významným panovníkem byl Karel V. Habsburský 
• 1555 Karel V. abdikoval (odstoupil) 
• na španělský trůn se dostává Filip II. 



horlivý katolík, vedl nákladný život, jeho ženou se stala Marie Tudorovna 

Nizozemská revoluce 

• Nizozemsko = nejbohatší španělská provincie 
• rozvíjí se manufaktury (předchůdci továren - urychlení práce -> každý se specializuje 

na určitou část výroby) 
• sever (dnešní Nizozemí-Holandsko) těžil především z obchodu, většina obyvatel byli 

kalvinisté 
• jih (Belgie) těžil především ze zemědělství 
• obyvatelstvu vadila španělská nadvláda (ekonomický a náboženský útisk) 
• 1566 vypuklo povstání 

- v čele stál Vilém oranžský 
• Španělé vyslali armádu, nastává krutovláda  
• úplnou samostatnost získalo Nizozemsko až roku 1648 po Vestfálském míru na konci 

třicetileté války 

Anglie v 16. století 

• vládnou Tudorovci, Anglie se vzpamatovává z občanské války (válka růží) 
• zvětšuje se chov ovcí, vyváží vlnu a sukno 
• 1558 nastupuje na trůn Alžběta I. 

dochází k rozkvětu kultury a hospodářského života = alžbětinská doba 
• Anglie podniká vlastní zámořské objevy do Sev. Ameriky 
• Alžběta I. začala podporovat pirátství 
• 1588 došlo k námořní bitvě mezi Anglií a Španělskem, španělská armáda byla 

poražena a význam Španělska na moři klesá, u Anglie roste 
• kolonie v Americe byla pojmenována po Alžbětě – Virginie – panenská královna 
• 1603 Alžběta I. umírá 

Anglie v 17. století 

• 1603 nastupují na trůn Stuartovci 
• 1625 Karel I. Stuart  

- jeho cílem bylo zavedení absolutismu 
• 1629 Karel I. rozpustil parlament – vládl bez něj 
• 1642 vtrhl s armádou do parlamentu → vypukla občanská válka  

parlament a střední vrstva vs. král a vyšší vrstva 
• z počátků vítězil král, ale pak se do čela protivníků dostal Oliver Cromwell – 

reformoval armádu 
• Cromwell ruší republiku a stává se lordem protektorem 
• 1688 vypukla Slavná revoluce – Jakub II. byl sesazen (nekrvavé sesazení) a tím i celý 

rod Stuartovců 
• králem se stává Vilém III. Oranžský  
• 1707 se mění oficiální název země, stává se konstituční monarchií = moc panovníka 

je omezena ústavou 
• → Spojené království Velké Británie 



Francie v 16. století 

• je dokončeno sjednocení země 
• panovník vládne absolutisticky 
• ve 2. polovině 16. století probíhají občanské války 
• oblibu zde našel kalvinismus 

- francouzští kalvinisté, tzv. hugenoti → v jejich čele stál Jindřich Navarský proti 
katolíkům 

• 1570 bylo uzavřeno příměří, hugenotům byla slíbena částečná náboženská svoboda 
=> sňatek mezi Jindřichem Navarským a Markétou (sestrou krále) 

• 23. 8. 1572 – v den sňatku došlo k nejkrvavější události tzv. Bartolomějské noci, kdy 
došlo k povraždění několika desetitisíců hugenotů  
- znovu následují války kvůli náboženství, zvítězil Jindřich IV. N. 

• 1598 vydává edikt nantský, který hugenotům zaručoval náboženskou svobodu 
• 1610 byl Jindřich IV. N. zavražděn  

Doporučená videa: 

Nizozemsko proti Španělsku 

https://www.youtube.com/watch?v=C4DkDGrQZEc 

Ženy, které psaly historii Alžběta I 

https://www.youtube.com/watch?v=qm6gw_oEDPs 

Bartolomějská noc – slavné dny, doporučuji 

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

 

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 

 

 


