
UČIVO do 27.3. 

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 

-lekce 4 workbook dopracovat 

-učit se slovní zásobu lekce 4 

-nepravidelná slovesa z přední stránky WB (všechny) 

-procvičovat https://elt.oup.com/student/project/  

 (lekce 3,4) 

Úkoly do 10. dubna: 
Překlad str 46/1 učebnice do sešitu,který mají u sebe 

Překlad str 48/1 učebnice do sešitu,který mají u sebe 

Pro rychlíky vytvořit Project na Easter (A4) 

                                       Project na Mother's day(A4) 

procvičování:https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Anglický jazyk – p.u. Štrossová 

• učebnice str.46 - přečíst přeložit, odpovedět na otázky (bez zápisu do sešitu) 

• učebnice str.47 - prostudovat 

• učebníce  str.48 - přečíst, přeložit (bez zápisu do sešitu) 

• učebnice str. 49 - prostudovat 

• pracovní sešit str.77,78/4.2, 4.3 - samostudium, udělat výpisky do školního sešitu 

• pracovní sešit str.36, 37, 38, 39 - vypracovat všechna cvičení (i poslechová, mají v sešitech   

potřebná CD) 

• online procvičování: 

   https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dějepis 

 

1. Gotická kultura 

a) Přečíst v učebnici strany 71 – 74. 

b) Udělat zápis do sešitu z tohoto odkazu (celé): 

http://www.vyukovematerialy.cz/dejepis/rocnik7/vsvek7.htm 

c) Prohlédnout (nastudovat)prezentaci na tomto odkazu: 

https://old.zsmysl.cz/web/file/gotika_i..pdf 

d) Látku o gotice umět, po návratu do školy budete psát krátký test. 

2. Husitství 

a) Přečíst v učebnici strany 76 – 81. 

b) Opište do sešitu:  

Mistr Jan Hus 

• učitel na Karlově univerzitě 

• kazatel v Betlémské kapli v Praze (kázal česky) 

• velký kritik církve a prodeje odpustků 

• zákaz jeho působení v Praze 

• kázání pod širým nebem na Kozím hrádku 

•  

koncil v Kostnici¬úkolem vyřešit papežské schizma 

• Hus pozván králem SŘŘ. Zikmundem, měl obhájit své učení 

• označen za kacíře, 6. 7. 1415 upálen (dnes státním svátkem) 

 

c) Dále udělat zápis do sešitu z tohoto odkazu (od Začátek husitské revoluce až po Závěr 

husitských válek): http://www.vyukovematerialy.cz/dejepis/rocnik7/vsvek8.htm 

d) Prohlédnout (nastudovat)prezentaci na tomto odkazu: 

       https://slideplayer.cz/slide/3025367/ 



e) Látku o husitství znát, bude z toho test. 

Podívejte se na „lvíčka“, díly 41 až 45. Odkaz:  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily 
 

Informace z 25. března 

 

Dějepis 7. ročníky 

Milí sedmáci,  

v prvních úkolech, jste se seznámili s gotickou kulturou, osobností Jana Husa a s průběhem 

husitské revoluce. 

Abych zjistila, jak se vám studium podařilo a co jste zvládli, přikládám kontrolní otázky. 

Prosím odpovědi mi posílejte na email: pejchalovaj@seznam.cz 

V předmětu emailu uveďte: dějepis 7. A nebo 7. B. 

V textu emailu, pak buďte tak laskaví a pozdravme se, napište, co mi posíláte a hlavně uveďte 

své jméno (některé emailové adresy nejde ani při nejlepší vůli přiřadit majiteli ☺).  

Odpovědi můžete napsat přímo do textu emailu nebo poslat jako přílohu v textovém 

dokumentu. 

Kontrolní otázky: 

1. Kde kázal mistr Jan Hus při pobytu v Praze? 

2. V jakém jazyce kázal? 

3. Mistr Jan Hus byl za svá kázání upálen, kdy a kde? 

4. Co znamená pojem první pražská defenestrace? 

5. Husité se po dlouhých diskuzích shodli na programu nazývaném čtyři pražské artikuly 

– co znamenaly? 

6. Kolik křížových výprav bylo proti husitům vysláno? 

7. Na úspěchu husitů měl zásluhy vojevůdce: jeho jméno. 

8. Vysvětli pojem panská jednota? 

9.  Kdy a kde proběhla rozhodující bitva mezi panskou jednotou a radikálními husity, 

s jakým výsledkem? 

10. A pozor bonusová, kvízová otázka z gotické kultury: 



Ve městě Louny stojí významná gotická památka, která byla vyhlášená národní kulturní 

památkou. Přijdete na to, o jakou stavební památku se jedná???? (Můžete přiložit i fotografii). 

Těším se na vaše odpovědi. 

Ty prosím posílejte do 5. 4. 2020 na výše uvedený email. Po domluvě je možné čas na 

odpovědi prodloužit. Nebojte se napsat☺☺☺☺. 

A teď k nové látce:  

Čechy po husitské revoluci 

Po ukončení husitských válek a smrti Zikmunda Lucemburského (zemřel bez dědice) zvolila 

česká šlechta králem jeho zetě Albrechta Habsburského...  

Dál si prosím přečtěte v učebnici strany 82 až 84. Kapitola se týká Jiřího z Poděbrad a 

Jednoty bratrské. 

Podívejte se na lvíčka, díly 46 a 47, ty vám pomohou s látkou.  

Zápis do sešitu najdete na odkazu: 

http://www.vyukovematerialy.cz/dejepis/rocnik7/psvek1.htm 

+ k tomu zapsat: 

Jednota bratrská 

- nová křesťanská církev 

- čerpala z myšlenek Petra Chelčického 

- ten nesouhlasil s násilím, s králem, s papežem 

- vyznával život naplněný prací 

Další kapitola: 

České království za Jagellonců 

Prosím přečtěte si v učebnici strany 85 až 86. 

Zápis do sešitu opište z tohoto odkazu: 

http://www.vyukovematerialy.cz/dejepis/rocnik7/psvek2.htm 

Video k Jagelloncům: 

https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpR

FABnZExbv&index=48 

 

Nechám vám čas k nastudování a zapsání, pak vymyslím opět nějaké kontrolní otázky, abyste 



se doma nenudili☺. 

Přeji všem pevné zdraví. Jana Pejchalová 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis 

Nové 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 

Nové 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 

 

 


