
Anglický jazyk 8 
Protože jsou před námi Velikonoce, budete mít méně práce a proto Ti, kteří ještě nemají hotové 
úkoly z předchozích týdnů, mají čas je dodělat. Téma Velikonoc nás provede dvěma pracovními listy 
s touto tématikou, třetí pracovní list je na procvičení minulého času prostého. 

- Ráda bych připomněla aby se všichni připojili na google classroom, veškerou komunikaci 
bych, pokud to bude možné, přesunula tam. 

- Listy si vytiskněte, nebo si pište odpovědi do sešitu či na papír a vyfoťte mi je na opravu. 
- Pokud si s něčím nebudete vědět rady, obraťte se na mě přes google classroom, nebo mi 

napište email, mohu poradit po emailu, nebo skype hovorem. 
- Hotovou práci odešlete nejlépe přes aplikaci google classroom nebo na emailovou adresu 

staifova@zszbuch.cz, práci zkontroluji a odešlu zpět. 

- Připomínám procvičování slovní zásoby v aplikaci Quizlet a také webovou stránku 
www.umimeanglicky.cz, kde můžete procvičovat. 

 

Dějepis 7 
Milí žáci, zdravím vás všechny! 

      Blíží se Velikonoce, proto vás čeká o něco méně práce, tedy ty z vás, kteří mají hotové úkoly zadané na 
období do 8.4. Ti, kteří nemají splněno, mají nyní příležitost srovnat krok. 

Přeji všem veselé Velikonoce! 

Pokyny pro práci: 

 Pokud nemáte možnost vytisknout si PL, pište si stručné poznámky do wordu nebo na papír, případně 
si zaveďte sešit.  
 Doporučuji všem, aby sledovali videa, která jsem doporučila. Pouhé vyplňování PL vám o tématu moc 
neřekne, sledováním doporučených videí získáte souvislosti. Není důležité toho hodně napsat, ale hodně se 
dozvědět. 
 

www.ceskatelevize.cz – Lucemburkové (4.díl – Král bez koruny, 5.díl – S bratry po boku, 6. díl – Do posledního 
dechu)  

www.ceskatelevize.cz – DějePIC! (Žižka a jeho bratři + Jiřík, poslední král české krve) 
www.ceskatelevize.cz – Jagellonci nebo Od krále Holce po Jagellonce 

www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa, díl 40-48 (videa 2-3 min.) 

www.slavne-dny.cz – 2.3.1458 Den, kdy byl českým králem zvolen Jiří z Poděbrad  

 Sledujte e-mail, pokud to bude potřeba, budu posílat doplňující informace. Můžete se na mě také 
kdykoliv obrátit (e-mail borusikova@zszbuch.cz, Skype).  
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Občanská výchova 

 Není nutné mi posílat vyplněné pracovní listy, kontrola proběhne po návratu do školy. Nebudu je 

hodnotit známkou. Bude to pro mě ukazatel, zda jste něco udělali. 

Teď si trochu odpočineme. Blíží se významné svátky, Velikonoce. Kolik toho o nich víš ? Proč se slaví ? 
Jaké jsou tradice ? Co je symbolem ? 

o  

o e dobrovolný, ale není to nic těžkého 

o  

o  

o  odpovědí) a klikneš na Odeslat 
o 

prosím vědět na e-mail vohrnova@zszbuch.cz 

Hodně štěstí, těším se na vaše odpovědi… 

 

Matematika 

Čtyřúhelníky 

- procvičování – konstrukce a obsah čtyřúhelníku  
- pracovní list na konci dokumentu, příklady označené A jsou pro všechny, B pro potenciální 

maturanty, C dobrovolné (možnost získat 1) 

 

Zeměpis 

Austrálie 

- podívat se na 3 - 5 díl dokumentu na stránkách ČT – jsou volně dostupné, a zodpovědět 
zadané otázky (přiložené na konci dokumentu) 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169655222-zemepis-sveta/208572230520003-australie 

 

Fyzika 7/3 

Téma : Hydrostatický tlak 

Učební materiál a úkoly najdete v GoogleClassroom, heslo kurzu je ncmzyrt 

 

Přírodopis 7/3 
Téma : Výtrusné rostliny - mechorosty 

Učebnice (2. díl) str. 8 

Další učební materiál a úkoly najdete v GoogleClassroom, heslo kurzu je nzpj5qx 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169655222-zemepis-sveta/208572230520003-australie


ČESKÝ JAZYK – 7.TŘÍDA 
- možnost konzultace na e-mailu: martinkova@zszbuch.cz 
- po návratu do školy bude zadaná práce zkontrolována a v případě potřeby i oznámkována 
 

MLUVNICE  

učebnice str. 81 – přečíst si o SOUVĚTÍ (fialové rámečky) a vypracovat následující pracovní 
list 
 

1.Do tabulky doplň písmeno odpovídající dokončenému sdělení, vyjde tajenka,  
 

napiš ji:……………………………………………………………………………… 
 

Základní 
skladební 
dvojici 

tvoří…... 

Na 

podmět 
se 

ptáme:  
……….. 

Na 

přísudek 
se ptáme: 
……. 

Podmět a 
přísudek 
tvoří ….. 

Věta 
jednoduchá 
obsahuje 

………. 

Souvětí 
obsahuje  

…….. 

Mezi 

podmětem a 
přísudkem  

je ……. 

 

- základní skladební dvojici – V 

- shoda - Í  
- co dělá podmět? – U 

- dvě a více základních skladebních dvojic – T 

- kdo co? – O 

- jednu  základní skladební dvojici – Ě 

- podmět a přísudek – S 
 

2. Dokonči vhodně věty, za ně napiš, zda se jedná o větu jednoduchou (VJ), nebo souvětí 
(S): 
 

a) Řekni, co ………………………………………………………………………….. 
 

b) Včera Pavel šel…………………………………………………………………… 
 

c) Magda něco říkala, ale já jsem jí …………………………………………………. 
 

d) Před naším domem každý den parkuje stejné ………………………………………… 
 

e) Rychle si sbal věci a ……………………………………………………………….. 
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3. Doplň čárky, u souvětí urči počet vět: 
Zjistil že tam nikdo není. ________ 

Kdykoli šel okolo zavolal. ___________ 

Přestože byla dívka blízko cíle vzdala se. ______ 

Kromě mé matky nikdo tonoucímu nepomohl. ____ 

Sešli se aby si v klidu popovídali o svých problémech. __ 

Navzdory špatnému počasí jsme se šli podívat do města. _______ 

Kdo neví co ho může potkat ve velkoměstě by se měl obrnit trpělivostí. ____________ 

 

4. Doplň čárky a chybějící písmena: 
Vlci zb__střil__ sluch větřil__ a očichával__ nespočetné stop__ ovcí které se popásal__ na 

dolní části pastviny. 

Rolničky na beranově krku se rozezvučel__ ovce přecházel__ podle potřeb__ přes lávky. 

Pes se ro__běhl proti vlčkov__ a dopadl na něho předním__ tlapam__. 

Maso trhal__ zub__ i prackam__ kam právě dosáhl__. 

Když sluneční paprsky pronikl__ mlham__ do údol__ ob__vil__ se na pastvině ovčáci.  

 

5. Doplň čárky, podtrhni přísudky, napiš, zda se jedná o souvětí (S + počet vět), nebo 
větu jednoduchou (VJ) 
Mluvíme-li o Pavlovi nemůžu mlčet. _____ 

Když se babička vrátila našla mě plačícího u dveří. ________ 

Napište nám kdo se přihlásil na brigádu a potřebuje potvrzení. _________ 

Přívaly deště zaplavily celé okolí vesnice. _________ 

Než půjdeš odpoledne ven podívej se do komory abys věděl co máš nakoupit. _____ 

Nevěděli jsme o příchodu nového žáka. ______  
 

  



6. Sestav souvětí podle vzorce (V = věta): 

V1 a V2. 

___________________________________________________________________________ 

V1, ale V2. 

___________________________________________________________________________ 

V1 a V2, ale V3. 

___________________________________________________________________________ 

Když V1, tak V, ale V3. 

___________________________________________________________________________ 

 

  



LITERATURA 

 

PRACOVNÍ LIST – POVĚST 

1. Zopakuj si: (označ správnou odpověď) 
Co je to pověst? 
a) Krátký vtipný příběh, v němž zvířata jednají jako lidé. 
b) Vyprávění, v němž vystupují bohové a nadpřirozené bytosti. 
c) Vyprávění, které může mít pravdivé jádro. 
 

Kdo napsal knihu“ Staré pověsti české “? (Ostatní chybná křestní jména oprav.) 
a) Alois Jirásek 

b) Karel Věromír Erben 

c) Ferdinand Petiška 
 

2. Práce s textem – Jak se stal Artuš s králem 

Výchozí text: 
 

„Je překrásný,“ přerušil král Merlina, prohlížeje si zlatou čepel i rukojeť vykládanou 
drahokamy. 

 „Pochva je však cennější než deset takových mečů,“ promluvil znovu rádce. „Dokud ji 
budete mít při sobě, neztratíte v boji kapku krve. Přijdete-li o ni, přijdete o svůj život. Na to, 
můj pane, nezapomeňte,“ dodal výstražně. 
 Ukázalo se, že starý rádce opět předvídal pravdivě. 
 Když totiž po šesti dnech dorazili do země Cameliardské a přímo pod 
Leodegransovým hradem zahájili s Banem a Borsem bitvu proti Riensovu vojsku, konal král 
Artuš se svým mečem takové divy, že tam, kde se objevila jeho korouhev s rudým drakem, 
tam se dávali nepřátelé na útěk. 
 Zakrátko také zůstala na bojišti jen bezduchá těla; v hrozném zmatku vyklidil král 
Riens bojiště, jsa rád, že si zachránil holý život.  
 Ale nejen spolubojovníci a nepřátelé obdivovali Artušovy činy v poli. Z hradního okna 
shlížela na bitevní vřavu Guenevera, Leodegransova dcera, a jak boj vrcholil, tím pozorněji 
sledovala každý králův výpad, každou jeho ránu, nemohouc se zbavit při pohledu na něj 
podivného rozechvění. 
 Po bitvě také hned přispěchala, aby doprovodila hrdinu do koupele, a poté aby jej 
hostila královskými pokrmy i vínem, co hrdlo ráčí. 
 Ani král Artuš nemohl z Guenevery spustit oči. To byla jistě ta nejkrásnější panna, 
jakou kdy spatřil. Hodinu za hodinou vstupovala do nich vzájemná láska a tak, když nastal čas 
k rozloučení, zeptal se Artuš moudrého Merlina: 
 „Guenevera je nejspanilejší nevěsta, kterou mi osud mohl přivést do cesty, a mé srdce 
se již rozhodlo, abych ji učinil královnou. Schvaluješ i ty mou volbu?“ 

 „Je-li mužovo srdce rozhodnuto, pak je to jistě nejlepší volba,“ řekl Merlin. „A marně 
bych pro vás, můj pane, hledal lepší ženu, i když daleká budoucnost se mi nejeví tak růžová 
jako dnes.“ 

 Poté vyjevil král Artuš svou prosbu i Gueneveřinu otci. Král Leodegrans mu přislíbil 
dceru rád; žádného rytíře na světě si tolik nevážil jako právě Artuše. Proto odjíždějící průvod 
krušilo jen rozloučení s králi Banem a Borsem, kteří se musili vrátit do svých zemí, aby je po 
dlouhé nepřítomnosti uvedli do pořádku; jinak měli všichni radost z vítězství i nadcházející 
svatby. 



 Ta slavná událost nenechala na sebe dlouho čekat. Král Artuš vypravil Merlina 

k svému příštímu tchánovi se svatebním poselstvím, a zatímco moudrý rádce dlel na cestách, 
připravoval se Camelot na veselé dny. 
 Netrvalo dlouho a Merlin se vrátil. Sto statečných rytířů poslal král Leodegrans 
s nevěstou, aby jí a novému pánu věrně sloužili, pokladů nepočítaně a konečně dar 
nejcennější – Kruhový stůl, o němž Merlin Artušovi řekl. 
 „S tím stolem stojí, můj pane, vaše moc i sláva. Už za Uthera Pendragona sedávali u 
něho s králem nejstatečnější a nejoddanější z jeho rytířů na důkaz své věrnosti i na památku 
Večeře Páně. Sto padesát stolců ke Kruhovému stolu náleží a žádný z nich není podle 
hodnosti či podle stáří druhému nadřazený, právě tak jako rytíři, kteří zde zaujmou místo, si 
budou více než bratry. Sto pánů už poslal král Leodegrans, já nyní najdu ve vaší zemi 
ostatní…“ A ještě než se konala svatební mše v chrámu svatého Štěpána, Merlin ty rytíře 
přivedl. Po mši, když měl být zahájen slavnostní hodokvas, usedali Artušovi věrní na čestná 
místa kolem Kruhového stolu. A v té chvíli počala jejich nesmrtelná sláva a naše nové 
vyprávění.            
 

Odpověz na otázky k textu (do literárního sešitu či na papír, bude kontrolováno): 
 

1. Kdo byl Artušovým rádcem? 

2. Proč měl Artuš dát pozor na pochvu meče? 

3. Jaký výjev byl na korouhvi krále Artuše? 

4. Proti komu vedl král Artuš válku? 

5. Král Ban a Bors bojovali proti Artušovi? ANO – NE 

6. Kdo se stal Artušovým tchánem? 

7. Jak se jmenoval hrad krále Artuše? 

8. Jaké dary dostal král Artuš od svého tchána? 

9. Kolik rytířů se vešlo ke Kruhovému stolu? 

Připomínám termín odevzdání referátu o knize – 14. 4. 2020!!! Dále si vyberte další 
knížku a vypracuje další referát podle stejné osnovy, který mi zašlete na můj e-mail do 

8. 5. 2020. 
 

  



SLOH  

 

VYPRAVOVÁNÍ 
učebnice str. 133/ cv. 1 (do sešitu nebo na papír – bude sloužit jako zápis) + přečíst fialový 
rámeček 
 

ÚKOL – napsat mi krátké vypravování na téma: Můj život v karanténě a poslat mi ho na e-

mail. Toto vypravování bude psané pravopisně správně a v odstavcích, alespoň podle základní 
osnovy vypravování: 
1. Úvod 

2. Stať 

3. Závěr. 
Termín odevzdání – do 8. 5. 2020! 

 

  



Angličtina - Past simple worksheet 

 

1. Read about Lisa´s journey to Madrid. Put the verbs in the correct form. 
 

Last Tuesday Lisa flew (fly) from London to Madrid. She _____________(get) up at six o´clock in the 

morning and _______________(have)  a cup of coffee. At 6.30 she ______________ (leave) home 

and ___________ (drive) to the airport. When she _______________(arrive), she 

_________________(park) the car and then _________________ (go) to the airport café, where she 

__________ (have) breakfast. Then she ____________(go)  to the through passport control and 

_________(wait) for her flight. The plane _______________ (depart) on time and 

___________(arrive) in Madrid two hours later. Finally she _____________ (take) a taxi from the 

airport to her hotel in the centre of Madrid. 

2. Complete the sentences. Use one of these verbs in the past simple: 

 

 

 1. I cleaned my teeth three times yesterday 

 2. It was hot in the room, so I _________________ the window. 

 3. The cconcert ______________ at 7:30 and ________________ at 10 o´clock. 

 4. When I was a child, I _________________ to be a doctor. 

 5. The accident _____________________ last Sunday afternoon. 

 6. It´s a nice day today but yesterday it ________________ all day. 

 7. We __________________ our holiday last year. We _______________ at a very nice place. 

 8. Ann´s grandfather ______________ when he was 90 years old. 

 

3. Complete these sentences with the verb in the negative. 

 1. I saw Barbora but I didn´t see Jane. 

2. They worked on Monday but they______________________ on Tuesday. 

 3. We went to the post office but we ________________________ to the bank. 

 4.  She had a pen but she ___________________________ any paper. 

 5. Jack did French at school but he ________________________________ German. 

  

Clean      die     enjoy     finish     happen     open     rain      start     stay     want    



4. Write questions with Did…..? 

 

 1. I watched TV last night. And you?  Did you watch TV last night? 

 2. I enjoyed the party. And you? _________________________________________________ 

 3. I had a good holiday. And you? ________________________________________________ 

 4. I finished work early. And you? ________________________________________________ 

 5. I slept well last night. And you? ________________________________________________ 

 

5. What did you do yesterday? Write positive or negative sentences about you! 

 

 1. ( watch TV) watched TV. I watched TV  or     I didn´t watch TV. 

 2.( get up before 7 o´clock) _____________________________________________________ 

 3. (have a shower) ____________________________________________________________ 

 4. (buy a magazine) ____________________________________________________________  

5. (eat meat) _________________________________________________________________ 

6. (go to bed before 10.30) ______________________________________________________ 

 

6. Put the verb in correct form – positive, negative or question 

 

 1. We went to the cinema but the film wasn´t very good. We didn´t enjoy it. (enjoy) 

 2. Tim _____________ some new clothes yesterday – two shirts,a jacket and a pulover. (buy) 

 3. „___________________________ yesterday?“ „No, it was a nice day.“ (rain) 

 4. The party wasn´t very good, so we _____________________ long. (stay) 

 5. It was very warm in the room, so I ____________________________ a window (open) 

 6.“Did you go to the bank this morning?“ „No, I ________________________ time.“ (have) 

 7. „I cut my hand this morning.“ „ How _______________________ that?“ (do)  

  



Happy Easter Everyone ! 

Hi everyone! My name’s Alec , I am  11 years old and I live in  Totnes, a small                               
town  in the south west of England with my mum, Jenny, my father Sam and                                     

my sister Sue. I am very happy because today is the beginning of the                                       

Easter holidays, no school for two weeks. Yesssss ! Easter is when people                            

celebrate the resurrection of Jesus Christ, in our family, we go to mass on                           

Sunday, then on Good Friday, we all eat the hot cross buns mum makes                                    

for tea. On Easter Sunday morning we are all going to church for mass.                                    

My uncle, aunt and cousins are coming over for lunch. Mum is a very good cook so we are eating 

roast lamb with roast potatoes and peas, and a big Easter cake for desert. In the afternoon , if 

the weather is fine there is an «  Easter egg hunt »  in our garden. Mum and Dad hide lots of 

chocolate eggs, chicks or rabbits. Of course we keep the biggest ones for my little sister and 

cousins. Then we go for a walk on Dartmoor to see sheep, cows and ponies there! This year 

Easter in right in the middle of the holidays so my cousin John is staying with us for a week. I 

really like the Easter holidays; days are getting longer and there are plenty of flowers 

everywhere, play outside!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . SAY IF IT IS TRUE    T    OR FALSE   F            

1 The boy speaking is called John.                  

2. He is talking about Christmas .                   

3. He likes this period.                                   

4. This festival is religious at the origin.        

5. Easter is in summer.                                   

6.There are no holidays at that period.          

7. They go to church for mass.                       

8. Easter is always on the same day.              

9.  People organize Easter egg hunts.             

10. It is usually a family festival.                   

11. The weather is always nice at that 

time  of the  year.                                          

12. They go to the restaurant.                       

13. Alec is an only child and he has no 

cousins.         

2 .ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS           

1 .Where does Alec live ?____________________ 

_______________________________________ 

2. What are his parents’ and sister’s names ?______ 

_______________________________________ 

3. What is he talking about ?________________  

_______________________________________

4. What do people celebrate originally ?_________ 

_______________________________________

5. What do they do on Easter Sunday morning ?__ 

______________________________________ 

6. What do they have for lunch ?______________ 

_______________________________________

7. What do they do in the afternoon ? __________ 

_______________________________________

3.FIND THE WORDS IN THE SPIRAL 



                                                       

 EASTER HOLIDAYS 
Fill in the blanks with the right forms of past simple tense with the  verbs in brackets 

 

       Last Easter holidays Jimmy and Paul ___________(go) 

camping in the mountain. 

They _________________(spend) a wonderful time there. 

They ______________(wake up)  early in the morning and 

then they ________________(go) for a walk. In the village 

they __________________(buy) everything they 

_______________(need).  In the afternoon they ___________________(play) football, 

____________(watch)  the birds and ________________(swim) in the river.   They 

________________(not have) a TV set, so after dinner they ______________ (talk) for a while and 

then they ________________(go) to sleep. 

      One night, Jimmy _______________(have)  a very strange dream: they ______(be) 

by the river watching the moon.   Suddenly they ______________(hear) someone calling 

“Hello! Hello!” They _____________(turn) around and they ______________(see) a 

strange creature. 

       It _____________(be) green and very small. He ________________( invite) them to 

go to his spaceship. There they ______________(meet) other strange creatures and a 

beautiful princess.    They ______________(sit) down round a table and they 

_____________(eat) some strange food. Jimmy _______________(drink) a glass of 

fruit juice. It ______________(taste) good so he ________________(ask) for another glass 

of it.   After a while he ______________(feel) a bit strange.  Oh, dear…he ________________(turn) 

green and small like the others. The princess _______________(not be) beautiful anymore and she 

______________(look) horrible.   What was happening?    He ________________(open) his eyes and 

… what a relief! It ___________(be) only a dream! 

  



Dějepis 

1) Opakování:  

Středověk je spjatý s křesťanským náboženstvím. Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem.  

Přiřaď události z nabídky k tradičním křesťanským svátkům. 

ukřižování Ježíše Krista – cesta do Betléma – Jidášova zrada – cesta na Golgotu – klanění pastýřů – vstání z 

mrtvých – advent – narození Ježíše Krista  

Vánoce  

 

 

 

Velikonoce  

 

 

 

 

Zjisti informace, odpovědi si zapiš na papír. 

1. Proč o Velikonocích mluvíme jako o pohyblivém svátku?  

2. Na čem závisí výpočet data Velikonoc? 

3. Kde (ve kterém městě) byl Ježíš ukřižován? 

4. Proč je jedním ze symbolů Velikonoc upečený beránek? 

 

2) Test z dějepisu (využijte předchozí PL), test mi pošlete buď vyplněný a naskenovaný, nebo (ti, kteří 
nemají možnost tisku, napíšete číslo otázky a odpověď a pošlete e-mailem). Termín: 22.4. (Test pošlu i e-

mailem) 

  



Kontrolní test z dějepisu-Jan Hus, husitské války 

Jméno: _____________________  datum: __________  Procenta: _________  

Třída:  VII.     Body: 21 (+3)/___       Hodnocení: 

 

1. Na základě textu a obrázku urči, o kterou významnou osobnost českých dějin jde. 

Pro něj byla Bible nejvyšším vzorem a autoritou; propagoval chudou církev, kritizoval 
prodej odpustků. Byl kazatelem a učitelem na univerzitě.  

______________________________                1/__ 

 

 

2. Doplň životopisná data výše uvedené osobnosti (na obrázku).                  5/__ 

    

 Narodil se asi v r. 1370 v _________________ u Prachatic a byl upálen  ____ (den) ____ (měsíc) _______ 

(rok)           v ___________________ (název města) .                            

 

 

3. Místem kázání této osobnosti byla stavba, která se nachází na Starém Městě pražském.  

 Nazývá se _________________________  kaple                                                                          1/__

           

4. Účast na kázání bývala vždy vysoká, mimo jiné i proto, že i obyčejní lidé českého 
království kazateli dobře rozuměli, protože kázal v jejich rodném jazyce.  

 Kázal tedy v jazyce:     

a) staroslověnském       c) českém 

b) německém        d) latinském            1/__ 

 

                               

 

  



5. Vysvětli stručně svými slovy pojmy:                                                                   2/__                                           

a) Církevní  koncil = __________________________________________ 

 

b) Defenestrace = ___________________________________________ 

 

 

 

6. Urči, zda na obrázku je zobrazen:  

       a) církevní koncil                                                                     1/__         

         b) defenestrace       

                   

 

7. Doplň:           2/__ 

V roce 1420 shromáždili husitští kazatelé své přívržence na 

skalnatém ostrohu nad řekou _____________________ a založili tam 

opevněné město. Dali mu biblické jméno____________. Lidé tu 

chtěli žít ve vzájemné rovnosti. Oslovovali se 

____________a____________ .                                     

                 

8. Označ toto město na mapě.                                                 1/__ 

9. Tento obraz se nachází na Staroměstské radnici v Praze. Namaloval jej Fr. Brožík. Kazatele v popředí 
obrázku určitě poznáváš, obhajuje právě své názory před církevním koncilem. Kdo ale předsedá koncilu, tj. 
sedí na trůnu? (Nápověda – poslední Lucemburk na českém trůnu) 

Tento římský císař se jmenoval ____________________________________              1/___

                                        

 

 

 

 

  

 

  



10. Proč se stal symbolem husitů kalich? 

 

 ____________________________________________________________________________                1/___ 

    

            

11. Na obrázku je nejslavnější husitský hejtman. Jak se jmenoval? 

          

  ___________________________                                         1/__ 

 

12. Kdo stál v čele husitských vojsk po smrti Jana Žižky? (Zvítězil např. v bitvě u Ústí.)  

                    ____________________________                                          1/__

                                                   

 

13. Proti husitům byly vysílány křížové výpravy. Síla husitského zpěvu způsobila, že když ho křižáci zdálky 
uslyšeli, z bojiště utekli, a to tak rychle, že kardinál Cessarini dokonce ztratil svůj klobouk. U kterého města se 
tato událost odehrála? 

__________________________________                                        1/ __

     

 

14. Která část husitů vyhrála v bitvě u Lipan?         1/__ 

a) umírnění 
b) radikálové                                     

 

15. Co povoloval husitům soubor smluv, tzv. basilejská kompaktáta? 

 

___________________________________________________                                            1/__ 

 

  



Bonusové úkoly: 

1. Na mapě jsou vyznačena místa a data důležitých husitských bitev. Napiš k nim správné popisky.                         
+2/__ 

Nápověda: bitva u Sudoměře, bitva u Lipan, bitva u Domažlic, bitva na Vítkově, bitva u Malešova, bitva                                
u Tachova, bitva u Ústí nad Labem                                                                      

              

2.Tento český král byl nejstarším synem Karla IV. Ačkoliv byl velmi vzdělaný, politika ho příliš 
nebavila a spíše než státnickým povinnostem se věnoval svým zálibám, např. lovu. Jeho vláda 
byla provázena spory se šlechtou i arcibiskupem. Za jeho vlády kázal v Čechách mistr Jan Hus.  

 

Jmenoval se ____________________ 

  



Austrá lie v dokumentech 

3. díl 
 Kolik % kontinentu pokrývá les? 

 Kolik % území je téměř beze stromů? 

 Jakou část Austrálie pokrývají pouště? 

 Na jaké tři hlavní geologické celky se dělí Austrálie? 

 Která oblast je geologicky nejstarší? 

 Které jsou tři největší pouště západní Austrálie? 

 Kde se zachovaly tropické deštné pralesy? 

 Jak se mění krajina směrem na jih ve středoaustralských 

sníženinách? 

 Co je to artézská studna? 

 Jaké je největší jezero Austrálie? 

 Která australská města měla spojovat železnice? 

 Proč tomu tak není? 

 Co to je road trains? 

 Jaké polodrahokamy jsou nalézány v jižní Austrálii? 

 Jak vyřešili problém s extrémně vysokými teplotami někteří 

obyvatelé na jihu Austrálie? 4. díl 
 Kde se nachází Velké předělové pohoří? 

 Která strana Velkého předělového pohoří je bohatá na srážky a 

proč? 

 Jaké jsou 2 největší australské řeky? 

 Kde pramení řeka Murray? 



 Kolik přehrad je ve Sněžných horách? 

 Kteří živočichové žijí na nových pastvinách? 

 Díky čemu získaly Modré hory svůj název? 

 Jaká nerostná surovina se těžila v údolí Modrých hor? 

 Co je to blahovičník? 

 Jaká zvířata žijí v symbióze s blahovičníky? 

 Kde končí Velké předělové pohoří? 

 Jakou část území Tasmánie pokrývají národní parky? 

 Jaká zvířata byla dovezena a nyní se chovají na Tasmánii? 

 

5. díl 
 Jak se nazývá největší korálový útes na světě? 

 Kde se nachází? 

 Kolik druhů korálů a ryb se zde nachází? 

 Jak je dlouhý tento korálový útes? 

 Jak jinak bývá pojmenováno Uluru? 

 Jakou výšku má Uluru? 

 Z čeho je Uluru složené? 

 Čím je pro Aborigince Uluru? 

 Kdy získali domorodci volební právo? 

 Kdy se ministerský předseda omluvil Aborogincům a za co? 

 Jak se nazývá masožravý vačnatec žijící na Tasmánii? 

 Který zástupce ptakořitných má bodliny? 

 Jací papoušci žijí v Austrálii? 

 Jakého původu jsou skleněné hory? 

 Jak se zapsal Čech František Starý do historie Tasmánie? 

 

 

 



Rovnobe ž ní k á jeho vlástnosti 
A-1. Sestrojte kosočtverec ABCD se stranou 3 cm,  = 60°. Sestrojte jeho výšky a 
vypočítejte obvod. (Před samotným rýsováním vytvořte náčrtek a zapište popis 
konstrukce – nebudete-li vědět matematický zápis, zkuste alespoň slovně). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2. Vypočítejte zbývající úhly. 

                         Co platí pro součet vnitřních úhlů ve 
  čtyřúhelníku? 

 

 

 

 

A-3. Sestrojte kosodélník KLMN: I KL I = 5 cm; I LM I = 4 cm; I  KLM I = 130°. 

Vyznačte úhlopříčky a střed souměrnosti. (Nezapomeň opět náčrtek a popis 

konstrukce.) 

 

 

 

 

 

115° 



A-4. Sestrojte kosodélník ABCD: I AB I = 6,2 cm; I BC I = 40 mm; I AC I = 8 cm. 

Vyznačte výšky. 

(Opět náčrtek a popis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-5. Sestrojte rovnoběžník ABCD: I AB I = 4,8 cm; va = 3 cm; I BC I = 4 cm. Vypočítejte 

obvod. 

(Náčrtek, popis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-6. Sestrojte kosočtverec ABCD: I AC I = 10 cm; I BD I = 6 cm. (Náčrtek, popis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-7. Sestrojte kosočtverec BCDE: I BD I = 8 cm; I  CBE I = 82°. Náčrtek, popis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsáh rovnobe ž ní ku 

A-1. Vypočítejte obsah rovnoběžníku ABCD, znáte-li stranu a k ní příslušnou výšku. 

a) a = 7 cm; va = 3,8 cm             b) a = 12 cm; va = 8 cm        c) b = 1,1 dm; vb = 5 cm 

 

 

 

 

A-2. Zrcadlo má tvar rovnoběžníku s délkami stran 50 a 35 cm. Výška příslušná k delší 
straně má délku 25 cm. Vypočítejte obsah a obvod zrcadla. Nezapomeňte k zápisu 
udělat náčrtek. 

 

 

 

 

 

 

 

A-3. Zahrada má tvar rovnoběžníku se stranami 60 m a 80 m a výškou k delší straně 
40 m. Vypočtěte výměru zahrady. Kolik bude stát oplocení, jestliže 1 m pletiva stojí 
125 Kč? Náčrtek! 

 

 

 

 

 

 



A-4. V rovnoběžníku vypočítej neznámý údaj. 

a) S = 24,96 cm
2
; a = 6,4 cm; va= ?                              b) S = 80,51 dm

2
; a = ?; va = 9,7 dm 

 

 

 

 

A-5. Sestrojte rovnoběžník ABCD: a = 7 cm; b = 4,8 cm; va = 3 cm. Vypočítejte obvod a 
obsah. 

 

 

 

 

 

 

 

B-6. V rovnoběžníku ABCD platí: I AB I = 7 cm; I BC I = 55 mm; va = 4,4 cm. Vypočtěte 
druhou výšku rovnoběžníku. Načrtněte obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

C-7. Kolik dlaždic tvaru kosočtverce o straně 25 cm a výšce 20 cm je zapotřebí 
k vydláždění nádvoří tvaru obdélníku se stranami 30 m a 28 m, jestliže spáry 
představují 1/20 plochy? 


