
7. A učivo 14. – 17. 4. 

Český jazyk 
 

Ahoj všichni, snad jste si trochu odpočinuli a teď opět vzhůru do 

práce!!!!!Upozornění pro pár jedinců!!!Pokud nebudete plnit zadané úkoly, 

promítne se to ve zhoršené známce na vysvědčení!!! 

Případné dotazy při online výuce!!! 

Prosím zasílat  pouze zadané práce na nový mail !!!   

handulaberankova@gmail.com  !!! 

 

2. Hodina 

Učebnice str. 73/ cv.3  přepsat a zaslat mailem!!!! 

3. Hodina  

Učebnice str.74- 75 Druhy vět podle postoje… 

a) Přečíst  b) zápis jen výčet druhů vět c) výčet druhů vět tázacích 

 

Sloh( podle textu str.57/ cv.2 ) 

Charakteristika pohádkové postavy, kterou si vymyslíš 

a) Promyslet nanečisto – (s osnovou) 

 

Literární výchova 

Podívat se na film – Kytice ( případně přečíst knihu – 1 baladu – kromě 

Vodníka, Zlatého kolovratu¨) 

a) Zapsat do ČD ( vybrat 1 baladu) dle vzoru zápisu do ČD) 

b) Termín zápisu do 24.4.!!! 

 
 
 

mailto:handulaberankova@gmail.com


Anglický jazyk 
 

A) OPRAVA A KONTROLA 
 
1 – Poland 
2 – Greece 
3 - Hauxe, France 
4 – Romania 
5 – Bermudas 
6 – Luxembourg 
7 – Florence, Italy 
8 – Finland 
 

B) POKRAČUJEME VE STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN 
 

1)Pravidla stupňování příd.jm. si můžete zopakovat zde: https://www.anglictina-bez-
biflovani.cz/pridavna-jmena-anglictina 
 
2)Doplnit následující tabulky v učebnici: 
•59/4b 
•61/2c 
•63/2a 
 
3) V pracovním sešitě na str.46/cv.1, 2 (případná neznámá slovíčka najedete v pracovním sešitě na 
str.84/5. Lekce The world) 
 
 

C) OPAKUJTE A PROCVIČUJTE NA ALFOVI 
Tam mám možnost vidět, jak jste pilní a šikovní POZOR! Test je potřeba vyplnit nejpozději do 
17.4., později už nebude k dispozici. Tento týden ještě procvičujme, příští týden bude test na 
známky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematika 
Řešení minulé práce: 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/pridavna-jmena-anglictina
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/pridavna-jmena-anglictina






 
 

 



 

Výklad: str. 160 Nepřímá úměrnost 

 

Nepřímá úměrnost je jeden z druhů závislosti dvou veličin na sobě. 

Př.  doba jízdy na rychlosti Máme ujet 100 km. t = 100 : v 

 doba práce na počtu pracovníků Jeden udělá práci za 80 hodin t = 80 : p 

 hustota na objemu Těleso má hmotnost 40 kg. ρ = 40 : V 

 obecně:  y = k : x  

 

Jak je vidět, k je vždy nějaké číslo. Říkáme mu koeficient úměrnosti. 

 

Nepřímá úměrnost je závislost dvou veličin, kdy platí: Kolikrát zvětšíme (zmenšíme) jednu veličinu, 

tolikrát se zmenší (zvětší) druhá veličina. 

Vzorec nepřímé úměrnosti: y = k : x   (k se nesmí rovnat nule.) 

Graf nepřímé úměrnosti je vždy hyperbola (Uvidíte na příkladech v pracovním sešitě.) 

 

Jestliže nevíme koeficient úměrnosti, spočítáme jej jednoduše z y-ové a x-ové souřadnice jakéhokoli 

bodu grafu nebo y-ové a x-ové hodnoty v tabulce.  (Použijeme kterýkoli sloupeček.)     k = y.x 

 

Cvičení: str.: 161, 162, 163. Do tabulek na str. 161 dosazujte: 

cv. 1   za x: 1, 2, 3, 4, 5 a y dopočítejte dle vzorce. 

cv. 2 a) jednotka osa x 1 = 0,5cm, osa y 1 = 1 cm, za x dosazujte 1, 2, 4, 5, 10 

 b) jednotka osa x 1 = 0,5cm osa y 0,05 = 1 cm, za x dosazujte 1, 2, 4, 5, 10 

(Všechny grafy budou mít podobný tvar jako u cvičení 3 na str. 162. Říkáme mu hyperbola.) 

 

Pro jistotu posílám stranu 161 již zpracovanou, ať vidíte, co vám má vyjít. 



 
 
 
 
 



 
Fyzika 
 
V uzavřené nádobě je v každém místě stejný tlak. 

Kapalina nebo plyn v nádobách tlačí na jejich stěny všude stejně velkým tlakem. 

Př.: nahuštěná pneumatika, kopací míč, nafouknutý balonek, papiňák 

Toto využíváme především v hydraulických zařízeních, ve kterých jsou písty různých velikostí (bagr, 
zvedáky, lisy). Umožňuje nám to pomocí různých velikostí pístů zvětšovat působící sílu. 

Protože tlak p = p1 = p2 je všude stejný, tak pro první a druhý píst platí: 

p1 = p2 

První píst tlačí silou F1 a má obsah S1, druhý píst tlačí silou F2 a má obsah S2 

Do rovnosti p1 = p2 dosadíme vzorec pro výpočet tlaku p = F/S tedy: p1 = F1/S1, p2 = F2/S2 

F1/S1 = F2/S2 

Abychom se zbavili zlomků upravíme na násobení. Tomuto vztahu říkáme Pascalův zákon. 

 

            
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Přírodopis 
V úterý 14.4. bude zadán test v Alfovi – téma: Mnohobuněčné organizmy + kořen. Test prosím 

vypracovat do pátku 17.4. Tento test půjde spustit vícekrát, můžete ho tedy využít pro 

procvičování a opakování učiva. Známku z prvního vyplnění (úspěšného dokončení) testu si zapíši. 

1.hodina: 

Přepsat zápis do sešitu: 

Bezobratlí živočichové 

Žahavci 

-nezmar hnědý -žije přisedle – nožní terč 

  -tělo – dvě vrstvy buněk: 

    -vnější-žahavé buňky-omráčení kořisti 

    -vnitřní-vystýlá trávicí dutinu – LÁČKU – vylučují do ní trávicí enzymy 

  -DS – celým povrchem těla 

  -NS-ROZPTÝLENÁ-síť nervových buněk 

  -rozmnožování -nepohlavní – pučení 

    -pohlavní – hermafrodit – vytváří samčí i samičí pohl.buňky na 

různých částech svého těla (vystačí si sám) 

  -regenerace – malá specializace buněk 

2.hodina 

Pustit si video – opakování: https://www.youtube.com/watch?v=oTZNxhrUgyE 

Překreslit (vytisknout a nalepit) nákres těla nezmara: 

 

+ zopakovat si témata: stonek, list, rozmnožování rostlin – příští týden bude test v Alfovi ! 

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


Dějepis 

Tato látka není v učebnici jako souvislý text. Proto si všichni vytiskněte a 

nalepte do sešitu. Kontrolní cvičení k tomu máte v pracovním sešitě na straně 

22 a 23. 

 Zároveň přikládám pár zajímavostí k probrané látce. Také si můžete nalepit do 

sešitu, není povinné, jen pročtěte zajímavosti. 

 

DĚJINY VÝZNAMNÝCH STÁTŮ A NÁRODŮ V EVROPĚ 

 
 

Západní Evropa 
Francie 

 
Do konce 13. století ve Francii vládl rod Kapetovců. 
Od počátku 14. století ve Francii vládl rod Valois . 

Spory o královskou korunu: 
Francie a Anglie měly zájem o Flandry (území dnešní Belgie), bohatou oblast ležící severně od 
Francie. 

 
Francouzský král chtěl také sjednotit všechny oblasti, kde se hovořilo francouzsky, tedy i 
državy anglického krále ve Francii. To vše vedlo k vypuknutí tzv. stoleté války. 
Převahu v bojích měla zpočátku Anglie, první veliká bitva se odehrála v roce 1346 u Kresčaku. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Vlaamse_GemeenschapLocatie.png


 
Roku 1415 v bitvě u Azincourtu (Azenkúrtu) zaznamenalo francouzské vojsko drtivou 
porážku, krátce nato byla dobyta také Paříž. Anglický král se zde chtěl nechat korunovat 
králem Francie. 
Korunovaci zabránila šestnáctiletá Johanka z Arku, přesvědčená, že slyší Boží hlas, který ji 
nabádá, aby se postavila do čela francouzských vojsk, vyhnala Angličany ze země a dovedla 
francouzského korunního prince Karla do Remeše. Svým jednáním dokázala strhnout ostatní. 
Angličany několikrát porazila a pomohla princi Karlovi ke korunovaci.  V r. 1430 ji Angličané 
zajali a o rok později upálili jako čarodějnici. V roce 1453, kdy stoletá válka skončila, 
Angličanům zůstal pouze přístav Calais (Kalé). 
Francie se stala evropskou velmocí. 

 
Anglie 

 
Od poloviny 12. stol vládne v Anglii rod Plantagenetů  
Jan Bezzemek ztrácí anglické državy ve Francii, to mu má anglická šlechta za zlé a proto král 
vydává v její prospěch, v roce ... "Velkou listinu svobod". 
Jejím nejdůležitějším ustanovením bylo vytvoření ... 
Pokud by podle této listiny král nezjednal nápravu svých pochybení, 
měli baroni právo ... Toto dalo základ vzniku parlamentu v Anglii. 

http://www.crg.cz/sekce/historie/referaty/stredovek/francie/Krescak.jpg


 
              

Posledním panovníkem z rodu Plantagenetů byl Richard III. Je mu připisován výrok 
"Království za koně!". 

 
 

Jižní Evropa 
 
 
Pyrenejský poloostrov 
Od roku 710 byl poloostrov pod nadvládou Muslimů  
Arabové si nepodrobili celý poloostrov. V odlehlých hornatých oblastech severu vznikaly 
malá křesťanská království. Panovníci těchto území využili slábnutí moci Arabů aby svá území 
rozšiřovali znovudobývali tzv. rekonkista 
Na počátku 13. století už byla v rukou křesťanů větší část ostrova. 
Postupně zde vznikaly tři větší státy: 

1. na západě: Portugalsko 
2. na východě: Aragonie 
3. mezi nimi: Kastilie 

http://www.studuju.cz/soubory/23.gif


 
 

 Alhambra, sídlo muslimských vládců 

 
 

Osmanská říše 

Dobytím Konstantinopole roku 1453 zanikla Byzanc. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Reconquista_(914-1492).svg/676px-Reconquista_(914-1492).svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Exterior_of_Alhambra,_2008.jpg
http://media.novinky.cz/039/340398-original1-7ezri.jpg
http://www.palba.cz/forumfoto/albums/userpics/11841/normal_CD_Konstantinopol_330-413_AD.jpg


 
 
 
Roku 1526 by tureckým sultánem Silejman Nádherný poražen český a uherský král Ludvík 
Jagellonský. Bitva se odehrála u Moháče . 
Roku 1529 se Turci pokusili dobýt Vídeň, neuspěli ale zanedlouho se Uhry stejně staly 
součástí osmanské říše. 

Východní a střední Evropa 

Rusko 

13. stol. Na Kyjevskou Rus útočí tatarští kočovníci – Mongolové. Rusové jim říkají Tataři. 

Velitel zámí pod jménem Čingischán. Tataři v ruských stepích založili chanát zvaný Zlatá 

Horda. Kyjevský Rus nápor Tatarů zastavila, ale zaplatila za to zpomalením kulturního a 

hospodářského vývoje. Zlatá horda začala slábnout až na konci 15. století. Využili toho 

moskevská knížata z roku Rurikovců v čele s Ivanem III. Tataři se stáhli z ruských oblastí  a 

Ivan III. Se prohlásil v r. 1472 carem 

 

Polsko a Litva 

Polsko nemělo až do 14. století schopného panovníka, bylo rozdrobeno na menší knížectví. 

Od pol.14.stol. ovládl sever Polska řád německých rytířů. 1386 králem litevský kníže Jagiello, 

přijímá křest a přijal jméno Vladislav. Podle jména se dynastie nazývá Jagellonská. 

 

 

 

 

 



Svatováclavská koruna 
Po smrti Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku 26.srpna 1346 nastupuje na český trůn 
Karel IV. V prvních letech jeho veleúspěšné vlády byl korunován českým králem to se psal rok 
1347. Pro tento slavnostní moment nechal Karel vytvořit korunu v českém povědomí možná 
stejně slavnou jako on sám zvanou svatováclavská. Zlatá koruna byla zdobena nádhernými 
drahokamy a perlami a na jejím vrcholku křížem skrývajícím údajný trn z Kristovy koruny. 
Tato fantastická koruna, avšak nebyla panovníkovým majetkem. Opravdovým vlastníkem 
české koruny byl jeden z nejznámějších českých světců svatý Václav považovaný za věčného 
vládce a patrona českého státu. Proto se koruně říká svatováclavská. Za svoji historii se 
koruna hodně nacestovala byla např. uložena na Karlštejně nebo v chrámu sv. Víta. Za vlády 
Marie Terezie v 18.století byla koruna dokonce na určitou dobu ve Vídni později roku 1791 
se ale zase vrátila do Prahy. Korunou bylo korunováno mnoho českých králů a posledním z 
nich byl Ferdinand I. Dobrotivý roku 1836. Dnes je svatováclavská koruna uložena v korunní 
komoře chrámu sv. Víta a ta patří k nejnepřístupnějším místnostem v ČR. 
 

 

 Manželka Václava IV.  
Pokousal královnu vzteklý pes? Královna Johana skonala za záhadných okolností 
Nepodlehla žádné známé nemoci, ani ji nikdo úkladně nezavraždil. Přesto se okolností smrti 
skonu první manželky Václava IV. Johany Bavorské můžeme domýšlet jen podle náznaků... 
Legendární hrad Karlštejn po dlouhá staletí majestátně hledí do údolí Berounky. I když dnes 
tvoří spíše jedinečnou kulisu golfových klání, na jeho vznešenosti to rozhodně nic neubírá. 
Jeho zakladatel a stavitel, velký císař Karel IV., měl s touto neobyčejnou stavbou celou řadu 
záměrů: měl strážit české i říšské korunovační klenoty i poskytovat nevšední duchovní 
rozjímání v jedinečné Kapli svatého Kříže. Těžko by si Otec vlasti pomyslel, že by na 
Karlštejně mohla téct krev. A to nikoli na hradbách při případném dobývání, ale přímo uvnitř 
hradu – v jeho reprezentačních prostorách. A přece se tak stalo! 
Nenápadná královna 
V roce 1386 se stal majestátný Karlštejn místem tragického skonu první manželky Václava 
IV. Johany Bavorské (1356–1386). Tuto choť vybral svému prvorozenému synovi a dědici 
sám Karel IV. Sňatek se uskutečnil již v roce 1370. Nepřehlédneme, že ženichovi bylo tehdy 



pouhopouhých devět let, nevěsta byla o pět let starší. To bylo poměrně neobvyklé, ale 
nikoliv výjimečné – vždyť v roce 1310 si bral čtrnáctiletý Jan Lucemburský o čtyři roky starší 
Elišku Přemyslovnu. Uvedený věkový rozdíl v dobách, kdy si urození mužové běžně brali 
nevěsty o mnoho dekád mladší, nebyl ničím výjimečným. 
Vlastní manželské soužití mladičké dvojice bylo odloženo na rok 1376 a Karel IV. jej spojil s 
říšskou královskou korunovací Václava IV. a Johany. Slavnostní akt proběhl tradičně v chrámu 
v Cáchách. 
Johana Bavorská se stala velmi nenápadnou jak říšskou, tak českou královnou. Jako by v 
tomto ohledu pokračovala v tradici tichých manželek Karla IV. Proto se s Johanou setkáváme 
v dobových dokumentech poměrně zřídka. Na veřejnosti se objevovala prakticky pouze při 
slavnostních příležitostech. Například při velkolepém pohřbu císaře Karla, kdy stanula po 
boku své tchyně, císařovny vdovy Alžběty Pomořanské (pomáhala jí tehdy při oběti ve 
svatovítském chrámu). 
Do Čech přišla Johana hned po svém sňatku a za šestnáct let, která zde strávila, se velmi 
dobře sžila s domácím prostředím. Zvládla i češtinu a v jejím bezprostředním okolí se 
pohybovali většinou samí Češi. 
Ačkoli byl Václavův sňatek s Johanou nepochybně motivován politicky, zdá se, že mezi 
oběma mladými lidmi vzniklo brzy opravdové citové pouto. Jejich manželské štěstí kalilo 
pouze to, že zůstávali bez potomků. Neměli bychom ovšem zapomínat, že to v poslední 
generaci Lucemburků nešlo o výjimku. A platilo to jak pro muže, tak pro ženy z tohoto 
rodu, který vymřel po meči roku 1437 skonem císaře Zikmunda Lucemburského. Zdá se, že 
o vztahu královských manželů dobře vypovídá i zpráva, podle níž se Václav IV. pozdějšího 
Johanina pohřbu nezúčastnil „pro žal“.  
Smutně proslulý král 
Co se vlastně na Karlštejně 31. prosince roku 1386, kdy královna Johana náhle a nečekaně 
skonala, odehrálo? Hypotéz a pozdějších legend je hned několik. Podívejme se nejdříve na 
jejich pozadí, které zřetelně souvisí s tím, kolik pověstí a mýtů je spojeno s králem Václavem 
IV. Jednou byl přirovnáván ke smutně proslulému římskému císaři Neronovi, který nechal 
pro vlastní potěchu zapálit Řím. Známé jsou také zkazky o tom, jak se Václav IV. procházel 
noční Prahou v doprovodu kata. Nezapomínejme na legendy o králově vztahu k lazebnicím – 
jejich stylizované obrazy v průsvitných šatech nacházíme v mnohých rukopisech, které si dal 
uměnímilovný Václav vytvořit. Vědělo se také, že tento český (a do roku 1400 i římský) král 
nerad panoval a s nechutí přijímal cizí poselstva. Vyslanec mantovského dvora čekal v roce 
1383 na přijetí více než 12 měsíců.  
Nyní se dostáváme také k  pověstem o skonu Johany Bavorské. Jedna z nich praví, že 
královna nemohla snést hanebné prostředí královského dvora, a proto si zvolila 
dobrovolnou smrt hladem. Nicméně naznačená hypotéza je příliš vzdálená dobové realitě i 
přesto, že na královském dvoře hráli stále větší roli „polourození“ mužové, nikoliv nevhodně 
nazývaní královi milci, kteří se s panovníkem často oddávali bezuzdnému pití, lovu a jiným 
drsným kratochvílím, při kterých nechyběly nejen ženy, ale patrně ani homosexuální styky. 
Nejpravděpodobnější teorie 
Patrně nejrozšířenější verzí o smrti královny Johany se stal příběh o tom, jak ji v noci 
zardousil velký lovecký pes. Sám František Palacký se k ní přiklonil a věřil jí. Není to tak 
docela nelogické. Václav IV. byl skutečně velkým milovníkem lovu a stejně tak i loveckých 
psů. Při lovu jakožto štvanici totiž psi sehrávali klíčovou roli. A král Václav měl v oblibě právě 
velká, silná a rychlá zvířata. Pověřoval dokonce své vyslance, aby mu je přiváželi z různých 



částí evropského kontinentu. Největší z nich s Václavem zpravidla sdíleli jeho ložnici a spali u 
jeho nohou. 
Legenda praví, že se jedné noci (shodou okolností na Silvestra roku 1386) královna náhle 
probudila, prudce vstala a pravděpodobně hlučně šmátrala pod lůžkem po 
nočníku. Mohutný pes se prý vylekal, skočil po urozené paní, uchopil ji za hrdlo a zardousil 
ji. Podle jiných svědectví (ovšem poměrně pozdních) pokousal Johanu Václavův pes 
nakažený vzteklinou. 
Tyto příběhy mají poměrně racionální jádro v tom, že rok před smrtí královny Johany 
pokousal jeden z králových psů hofmistra Kašpara Krajíře. A to šlo o člověka, kterého muselo 
zvíře znát, jelikož se staral o potřeby dvora a dostával se často do kontaktu s náladovým 
panovníkem, jenž ho přijímal nepochybně v doprovodu svých psů. Nikoho by tedy 
nepřekvapilo, kdyby se něco podobného stalo i královně. 
Ložnice královského páru 
Jenže celá tato rekonstrukce Johaniny smrti, ač na první pohled velmi logická, má jeden slabý 
článek. Možná nečekaný, ale o to důležitější. Předpokládá, že královští manželé sdíleli 
společnou ložnici, ale ono tomu tak nebylo. Ve středověku totiž panoval zvyk, že vznešený 
manželský pár obýval oddělené ložnice, a to z několika důvodů. Manžel i manželka měli 
totiž docela početné služebnictvo, ale hlavně poměrně výrazně rozdílný denní 
program. Toto tradiční schéma se udrželo na mnoha královských dvorech až do 20. století. 
Co z těchto úvah plyne pro odhalení příčin smrti královny Johany? Zřejmě není třeba 
opouštět představu skonu mladé královny jako nešťastné náhody, která se odehrála na 
bájném Karlštejně. Vzdávat se přitom nemusíme ani zmíněných možných pachatelů, totiž 
loveckých psů. Možná to bude znít nečekaně, ale jako nejpravděpodobnější se jeví, že 
viníkem nešťastné smrti české královny mohl být její lovecký pes. Jestliže panovnice měla 
svoje věnná města, jimž vládla, a svůj dvůr, který rozhodně netvořily jen urozené ženy, není 
důvod předpokládat, že by neměla také své královské lovce. Logicky to zapadá i ke 
skutečnosti, kdy Johanin královský manžel byl tak vášnivý lovec, že pro tuto vášeň (a pro jiné 
podobné) obětoval v podstatě vše včetně římského trůnu. 

Dům Jana Husa  

 



 

 

 

 

 
 

 

 



NEJSTARŠÍ EVROPSKÁ PAPÍROVÁ MĚSTSKÁ KNIHA 
“Liber Vetustissimus” 
Tato Památná kniha Starého Města pražského obsahuje zápisy z let 1310 až 1518. 
Jedná se o unikátní knihu papírovou, nejstarší dochovanou městskou knihu z tohoto materiálu ve 
střední Evropě, a proto i nesmírně vzácnou... 
Liber Vetustissimus je papírová kniha o rozměru 37,5x28 cm. Kniha má 297 listů, uzavírá se 
tkanicemi. Je psána gotickou polokurzívou a kurzívou.  
Kniha byla uložena v městské kanceláři, staral se o ni městský písař, a ten do ní zapisoval vše, co 
se týkalo cechů, které ve městě působily a byly povoleny, jaké dávky měšťané platili, kdo platil 
nebo nezaplatil, jaké listiny městu panovník udělil, a též i většina privilegií byla do této knihy 
opsána. 
Vše co bylo do knihy zapsáno se bralo za oficiální věc. Časem se začaly do knihy zapisovat i 
převody majetku, odkazy/testamenty a další... 
A právě Archiv hlavního města Prahy má tuto knihu ve své sbírce rukopisů. S ohledem na 
vysokou historickou a významovou hodnotu této knihy se představitelé Archivu hl. m. Prahy 
rozhodli pořídit její faksimile, tedy věrné kopie, které se dají od originálu velmi těžko pouhým 
okem odlišit. 
Faksimile vznikly ve spolupráci Archivu hlavního města Prahy se společností Tempus Libri. 
Zdroje: 
- Tempus Libri spol. s r.o., tisková zpráva  
- Mozaika, Český rozhlas - Vltava 
Foto:  
- Adriana Krobová 

 

 

! Test v Alfovi - Lucemburkové, vypracovat do 17.4. ! 


