
27.11. 

V pátek po společné domluvě nebude online hodina. Práci máte zadanou ze čtvrteční hodiny - pracovní 
list. 

Téma: Opakování 

Cíl: upevňuje znalosti o Janu Husovi a husitech 

Zadání práce: 

- dodělat a polsat pracovní list ze čtvrteční hodiny - odkaz je u čtvrtku 26.11. 

- opsat krátké poznámky o J.A. Komenském, o kterém jsem si včera vyprávěli - zde 

Pokud by byl nějaký problém s posílánám, ozvěte se :) 

26.11. 

Ve čtvrtek se sejdeme na online hodině od 10:55 na Teamsech. 

Téma: Opakování 

Cíl: upevňuje znalosti o Janu Husovi a husitech 

Zadání práce: 

Budeme opakovat pomocí různých křížovek, či pracovních listů 

Pracovní list - opakování - ZDE, vyplněný list pošlete ke kontrole na email (safrankova@zsbreznice.cz), 
nebo přes Teams. Máte na to čas do pátku 27.11. do 18:00 hod. 

- přikládám video o J. A. Komenském - zde 

25.11. 

Ve středu budete mít samostatnou práci. Budete pracovat s úryvkem textu o Janu Amosovi 
Komenském. 

Téma: Jan Amos Komenský 

Cíl: popíše stručně život J.A. Komenského 

Zadání práce: 

- přečtěte si přiložený text o J.A. Komenském - první část, druhá část 

- odpovězte do sešitu na tři otázky pod textem - modře napsané - společně si další hodinu zkontrolujeme 

23.11. 

V pondělí se sejdeme na online hodině od 8:00 na Teamsech (ODKAZ). 

Téma: 30. letá válka 

Cíl: popíše 30. letou válku a život běhen války a po ní 

Zápisky - ZDE 
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video - zde 

20.11. 

V pátek se sejdeme na online hodině od 10:55 na Teamsech (ODKAZ). 

Téma: Habsburkové 

Cíl: vyprí o bitvě na Bílé hoře 

Video na které jsme koukali - zde 

  

19.11. 

Ve čtvrtek se sejdeme na online hodině od 10:55 na Teamsech (můžete přes TENTO ODKAZ). 

Budeme se věnovat Rudolfu II. 

Téma: Habsburkové 

Učivo: Rudolf II. 

Cíl: Vypráví o životě Rudolfa II. 

Zadání práce: 

- opsat zápisky + nakreslit obázek - zde 

- videa, na které jsme koukali - zde, zde 

- video o golemovi - zde 

18.11. 

Ve středu budete mít samostatnou práci. 

Téma: Renesance 

Cíl: popíše hlavní rysy slohu, jmenuje budovy v tomto slohu 

Zadání práce: 

- podívejte se na obrázky a opište krátké zápisky - zde 

- nakreslete si pod zápisky náš zámek, nebo jiný zámek v renesančním stylu 

- video o renesanci v ČR - zde 

16.11. 

V pondělí se sejdeme na online hodnině od 8:00 na Teamsech (můžete přes TENTO ODKAZ). 

Téma: Habsburkové 

Cíl: popíše život v českých zemích za vlády Habsburků 

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

- zopakování předchozího učiva posmocí kvízu - můžete si zkusit zno - zde 

- práce s textem a obrázky 

- zápisky opište do sešitu - ZDE 

13.11. 

V pátek se sejdeme na online hodině od 10:55 na Teamsech (můžete přes TENTO ODKAZ). 

Téma: Jagellonci 

Cíl: popíše život za vlády Vladislava Jagellonského 

Zadání práce: 

vyprávění o Jagelloncích, práce s textem 

zápisky: zde 

Video: zde 

12.11 

Ve čtvrtek se sejdeme na online hodině od 10:55 na Teamsech (můžete přes TENTO ODKAZ). 

Připravte si sešit, vaše odpovědi, které jste vypracovávali předchozí hodinu. 

Téma: Husitské války 

Cíl: vypráví o známých bitvách 

Zadání: 

- vyprávění o vybraných bitvách 

- práce s videem - video 1, video 2 

- zapíšeme zápisky - zde 

11.11. 

Ve středu budete mít samostatnou práci. Budete se věnovat husitským válkám. 

Téma: Husitské války 

Cíl: vyprví o známých bitvách 

Zadání práce: 

- přečtete si články o bitvách (bitva u Sudoměře, bitva u Domažlic, bitva u Lipan) - BITVA U SUDOMĚŘE 
ZDE, BITVA U LIPAN A DOMAŽLIC ZDE 

- odpovíte na otázky - zde 

https://kahoot.it/challenge/01044275?challenge-id=f09f1c66-5d59-40aa-8e19-a76862c686f5_1605457627317
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Habsburkove.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa332e2eace84409ca380239fd6e185af%40thread.tacv2/1605193879270?context=%7b%22Tid%22%3a%2288356e98-efa9-4b7a-8bdb-9441b779f7b0%22%2c%22Oid%22%3a%224569d45d-23a0-4775-82f6-38e224069951%22%7d
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Vladislav-II.-Jagelonsky.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa332e2eace84409ca380239fd6e185af%40thread.tacv2/1605102214146?context=%7b%22Tid%22%3a%2288356e98-efa9-4b7a-8bdb-9441b779f7b0%22%2c%22Oid%22%3a%224569d45d-23a0-4775-82f6-38e224069951%22%7d
https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o
https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Zapisky-Jiri-z-podebrad.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Btva-u-Sudomere.jpg
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Btva-u-Sudomere.jpg
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Bitva-u-Domazlic.jpg
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Otazky-husitske-valky.pdf


- příští hodinu si vaše odpovědi zkontrolujeme. 

  

Kdyby vám nebylo něco jasné, ozvěte se mi na email, nebo přes Teams. 

  

9.11. 

V pondělí se spojíme na online hodině od 8:00 přes Temas (můžete přes TENTO ODKAZ). Budeme si 
vyprávět o husitských válkách. 

Připravte si sešit a něco na psaní. 

Téma: Husitské války 

Cíl: popíše taktiku husitů v boji, vypráví o známých bitvách 

Zadání práce: 

- práce s textem a videib - video na které můžete kouknout - zde 

- zapíšeme krátké zápisky - zde 

6.11. 

V pátek se spojíme stejně jako ve čtvrtek od 10:55 přes Teams (můžete přes TENTO ODKAZ). Budeme 
se věnovat Janu Husovi. 

Připravte si sešit a něco na psaní. 

Téma: Jan Hus 

Cíl: Vypráví o Janu Husovi, zná jeho myšlenky 

Zadání práce: 

Budeme pracovat s videem o Janu Husovi - video - zde 

výpisky z dnešní hodiny - zde 

5.11. 

Ve čtvrtek se sejdeme od 10:55 na online hodině přes Teams, můžete využít TENTO ODKAZ. Přesuneme 
se od přírodovědy k vlastivědě a zopakujeme si, co si pamatujete o Karlu IV. 

Připravte si sešit na vlastivědu a něco na psaní. 

Téma: Karel IV. 

Cíl: vypráví o životě Karla IV. 

Zadání práce: 

- podíváme se na krátká videa o životě a panování Karla IV 

- videa na které jsme koukali + otázky s tím spojené - zde 
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- výpisky opsat do sešitu na vlastivědu - zde 

4.11. 

Ve středu 4.11. krátký online testík na Vesmír. Spojíme se v 10:00 přes Teams, kde vám pošlu 
zadání testíku. Můžete se připojit přes TENTO ODKAZ. 

Odkaz na test - zde 

2.11. 

V pondělí se sejdeme od 8:00 na online hodině přes Teams, můžete i přes TENTO ODKAZ. 

Připravte si pracovní sešit na přírodovědu. 

Těším se na vás :) 

Téma: Atmosféra 

Učivo: Opakuje znalosti o atmosféře 

Cíl: Vysvětlí, co je to atmosféra, z čeho je složená 

Zadání práce 

- kontrola pracovního sešitu - zde 

- vyzkoušet kvíz na Kahootu - do zítřejších 20:00 hodin - odkaz v Teamsech, nebo zde 

- co si zopakovat na test - zde 
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