
VII.B - Učivo od 11. 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. Klasnová 

 

Odkaz na všechny angličtiny na webové stránky mám zde 

https://anglictinaspolecne.tridnistranky.cz,  

jméno anglictinaonline,  

heslo ucimesespolu 

 

Anglický jazyk – p.u. Charvátová 

 

Na tento týden pouze slovní zasoba 5.lekce (přepsat do školního sešitu a naučit).Vyfotit a opět poslat 
na email. 

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 11. 5. do 24. 5. 2020:  

ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ, TŘICETILETÁ VÁLKA 

Podívejte se na video: lvíček – Bílá Hora 

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

V učebnici přečíst strany 101 až 102. 



Opište nebo vytiskněte zápis do sešitu: 

České stavovské povstání 1618 – 1620 

• 1. fáze třicetileté války  
• příčina: spor o náboženskou svobodu  
• vláda Matyáše I. (1611 – 1619)  
• nedodržoval Rudolfův majestát  
• přemístil se do Vídně, odkud spravoval monarchii  
• došlo k českému stavovskému povstání, 1. fáze třicetileté války  
• 1618 proběhla 2. defenestrace – vyhození místodržích Martince a Slavaty z 

oken  
• čeští stavové si zvolili za krále Fridricha Falckého, představitele německé 

nekatolické šlechty  
• dochází k otevřenému boji českých stavů s Habsburky  

Ferdinand II. (1619 – 1637) 

• pokračuje boj českých stavů proti Habsburkům 1618 – 1620  
• bitva na Bílé hoře – 1620, touto bitvou byl rozhodnut osud českého národa  
• poprava 27 pánů dne 21. června 1621 na Staroměstském náměstí  
• konfiskace majetku šlechty a měst a následné prodání zabaveného majetku za 

nízkou cenu - Albrecht z Valdštejna  
• Roku 1627 bylo vydáno Obnovené zřízení zemské – dědičné právo Habsburků 

na český trůn  
• bylo povolené pouze katolické náboženství  
• němčina se stává jediným úředním jazykem  
• mnoho lidí muselo kvůli své víře emigrovat – Jan Amos Komenský  

 

Doporučené video (stojí za to) k popravě 27 českých pánů!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=A90bUk0Xyhw 

Podívejte se také na video: lvíček – Třicetiletá válka 

https://www.youtube.com/watch?v=ryGaJDxUnv4 

V učebnici přečíst strany 103 až 104. 

Opište nebo vytiskněte zápis do sešitu: 

 

 

 



Třicetiletá válka (1618 – 1648) 

Charakteristika  

• první celoevropská válka  
• účast všech evropských mocností  
• Habsburkové bojovali proti Nizozemí, Anglii, Francii, Dánsku, Švédsku  

Příčiny  

• náboženské spory  
o české stavovské povstání  

• politické a hospodářské uspořádání Evropy  
o Habsburkové chtěli získat vliv v západní a střední Evropě  

• hospodářské vlivy  
o snaha zabránit Habsburkům, aby ovládli pobřeží Baltského a Severního moře 

(obchodní cesta)  

Průběh  

• vojevůdci – Albrecht z Valdštejna, Gustav Adolf  
• své naděje s případnou porážkou spojovali čeští nekatolíci, kteří museli opustit po 

bitvě na Bílé hoře zemi  
• válka na našem území  

Výsledky 

• válka končí kompromisem – Vestfálským mírem  
• Evropa se musela smířit s Habsburky a jejich vlivem  
• Čechy zůstaly pod nadvládou Habsburků, ztratili Lužici  

A to je vše ☺☺☺☺, mějte se hezky. 

Děkuji všem, co poslali úkoly (bude to zohledněno při klasifikaci). J. Pejchalová 

 
Zeměpis  
 

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

Přihlašovací údaje: 

Přihlašovací jméno: zemepis2019  

Heslo: zemepis20182019  
 
 
 
 



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 

 

 


