
VII.A - Učivo od 27.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 

 

Uč.str.56/cv.2 přečíst a přeložit do sešitu 

-opakovat nepravidelná slovesa z přední strany WB všechny tvary 

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) 

 

Anglický jazyk – p.u. Štrossová 

 

Dobrý den,  

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

http://1zszatecanglictina7a.tridnistranky.cz 

jméno: anglictina7A 

heslo:2000anglictina7A 

 

Dějepis 
Učivo od 27. 4. do 10. 5. 2020:  

HUMANISMUS A RENESANCE, NÁBOŽENSKÁ REFORMACE, POČÁTEK 
NOVOVĚKU, HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ 

 

Výukové video k renesanci (podívejte se): 

https://www.youtube.com/watch?v=u1wlC7MQPVo 

A díl z oblíbeného lvíčka: 

https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk 



Přečtěte si prosím v učebnici stranu 94 a 95. 

Napište nebo vytiskněte zápis do sešitu. 

Humanismus a renesance 

Humanismus = lidský 

Charakteristika 

• ovládá Evropu v období od 14. do počátku 17. století  
• vzniká v Itálii  
• na rozdíl od gotiky (zdůraznění náboženství, posmrtného života) klade 

renesance důraz na projevení osobnosti  
• ve středu zájmu je člověk  
• klade se důraz na pozemský život  

Výtvarné umění a sochařství  

• znaky: kontrasty světla a stínu, všímání si rysů těla, harmonie těla i ducha  
• Leonardo da Vinci  

o malíř (Madona ve skalách, Dáma s hranostajem, Mona Lisa, Poslední 
večeře)  

o sochař, architekt, vynálezce  

• Michelangelo Buonarroti  

o sochař (Pieta, socha Davida)  
o malíř (výmalba Sixtinské kaple)  
o stavitel  

Literatura 

• literatura v národním jazyce, přestala se užívat latina  
• literatura se přestala zajímat o náboženská témata  
• pozornost se obrací k člověku  
• spisovatelé se snažili člověka vylíčit tak, jaký skutečně byl  
• psaly se básně a povídky  
• básník Edmont Dante a Francesco Petrarca  
• v Čechách se píší cestopisy a kroniky (Václav Hájek z Libočan - Kronika 
česká)  

Architektura 



• šlechta a bohatí měšťané chtěli bydlet v pohodlných a krásně vyzdobených 
palácích a zámcích  

o novinkou byly rozlehlé zahrady s exotickými rostlinami, vodotrysky 
(Letohrádek královny Anny- Belveder)  

o římsy a střechy zdobeny sochami  
o dekorace vnější fasády renesančních budov, tzv. sgrafita (psaníčka, 

ornamenty)  
o stavby měly široká okna, světlé prostorné sály  

• napodobování antických řeckých chrámů  

o sloupoví (arkády) byly kolem celé budovy  

• zámek v Třeboni, náměstí v Telči, Slavonice  

 

Náboženská reformace  

Video k reformaci – Martin Luther  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-martin-luther-
zverejnil-svych-95-tezi-31-rijen-1517-153132 

(ze série reportáží o milnících lidské historie Slavné dny na 
www.televizeseznam.cz) – velmi povedená, krátká videa z historie) 

V učebnici prosím přečíst stranu 95. 

Napište nebo vytiskněte zápis do sešitu. 

Náboženská reformace  

• Reformace = obnovení, náprava 

• ve 20. letech 16. století - pokus o reformu katolické církve zahájena v Německu 
• Martin Luther – odsoudil prodávání odpustků, chtěl napravit církev  
• založil luteránskou církev  
• na M. Luthera navázali další reformátoři (Jan Kalvín, Francie)  
• učení Kalvína se nazývá kalvinismus 
• celkově se nové církve nazývají evangelické (podle evangelia) nebo protestantské 

 

 

 



Počátek novověku 

Video k počátkům novověku: 

https://www.youtube.com/watch?v=204J5k0kZ38 

Učebnice strana 97. 

Napište nebo vytiskněte zápis do sešitu. 

Počátek novověku 

• začíná objevením Ameriky (v Čechách nástupem Habsburků na trůn) 

• končí -podle některých měřítek 18. stoletím -podle jiných až koncem 1. světové války 

• 1492 (1526) – KONEC 18. STOLETÍ AŽ ROK 1918 

Habsburkové na českém trůně 

Video z lvíčka: Nástup Habsburků:  

https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

&index=52&t=0s 

V učebnici strana 98 až 100, prosím přečíst. 

Napište nebo vytiskněte zápis do sešitu. 

Habsburkové na českém trůně 

Ferdinand I. (1526 – 1564)  

• král český a uherský  
o Habsburkové byli nejmocnějším královským rodem  
o sídlo ve Vídni  

• český stát byl pro Habsburky důležitou hospodářskou silou  
o český stát měl důležitou roli i při obraně proti Turkům  

• pokoušel se země, kterým vládnul politicky propojit  
o České království, Uhry a rakouská vévodství  

• začal vytvářet ve Vídni nové ústřední úřady  
o byly nadřazeny úřadům jednotlivých zemí a podléhaly panovníkovi  

• Habsburkové byli přísnými katolíky  
o rekatolizace – jezuité, obnova pražského arcibiskupství  

• prosazuje absolutismus, královský titul je dědičný  
o první český stavovský odboj v letech 1546 – 1547 skončil potrestáním měst  

Maxmilián II. (1564 – 1576)  

• přál si smíření protestantů a katolíků  



 

Rudolf II. (1576 – 1611)  

• obklopil se učenci, umělci, zabýval se alchymií, astronomií, astrologií  
o žili zde Tycho Brahe, Johannes Kepler  
o shromáždil na Pražském hradě sbírku uměleckých předmětů  
o legenda jej spojuje s pražským rabínem Löwem a jeho Golemem  

• 1609 – vydání Majestátu  
o touto listinou bylo povoleno vyznávat náboženství podle vlastního 

rozhodnutí  

      Matyáš (1611 – 1619) 

• mladší bratr Rudolfa II. 

• dvůr přesídlil zpět do Vídně 

 

ÚKOL PRO VÁS 

 

Vypracujte otázky v učebnici na straně 120 (otázky číslo 13 až 22) a 
odpovědi pošlete na můj email: pejchalovaj@seznam.cz, nejpozději 
do 8. 5. 2020. 

Předmět emailu: Dějepis 7.A  nebo Dějepis 7.B 

Pracujte s učebnicí, někdy je možno více odpovědí.  

Formát odpovědí: 13. a) 

      14. c) atd.  

Odpovědi budou hodnoceny. 

Děkuji, pracujte, čtěte, dívejte se, mějte se hezky a opatrujte se.  

J.P. 

P.S.: V případě nejasností, dotazů apod. pište☺. 

 

 



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 

 

 


