D7
1. Tento text si opiš nebo nalep do sešitu
Husitství
reformátoři – kritika stavu církve
Jan Viklef
Jan Hus – Betlémská kaple, kritika prodeje odpustků, dán do klatby
6.7.1415 – upálen v Kostnici
1419 – první pražská defenestrace, + Václav IV.
1420 – bitva na Vítkově
4 artikuly pražské – program
město Tábor, husitské svazy
do Čech křížové výpravy
Jan Žižka, Prokop Holý – vozová hradba
bitvy u Sudoměře, Přibyslavi, Ústí, Domažlic
spanilé jízdy
1433 – koncil v Basileji – jednání s husity
1434 – bitva u Lipan – porážka polních vojsk
Basilejská kompaktáta
2. Přečti si v učebnici stránky 80 -84
3. Vypracuj v pracovním sešitě cvičení na stránkách 34 - 35
4. Už je to tady. Tvůj úkol. Pošli ho na a.mull@seznam.cz
§

1. Který král získal Zlatou bulu sicilskou?
2. Co znamenala?
3. Které státy válčily ve stoleté válce?
4. Komu říkali král železný a zlatý?
5. V které bitvě padl?
6. Co znamenali Braniboři v Čechách?
7. Jaké mince nechal razit Václav II.
8. Jak zemřel Václav III.?

Z7
1. Tyto texty si opiš nebo nalep do sešitu

Doprava
hustá síť
- železnice
- silnice, dálnice
- vodní – vnitrozemská (řeky, průplavy)
- námořní
- letecká
- potrubní
Rekreace
Středomoří
Alpy
městská turistika
Ekonomická spolupráce
nejvýznamnější oblast – Anglie, Benelux, Porúří, Porýní,
Švýcarsko, severní Itálie
OECD, G7, EU
2. Přečti si v učebnici stránky 20 -23
3. Vypracuj v pracovním sešitě cvičení na stránkách 14 - 15
4. Na můj mail a.mull@seznam.cz pošli vypracovaný úkol:
§ 1. Kam ústí tyto řeky?(záliv, moře,…)

Volha, Dunaj, Rýn, Labe, Pád, Seina
2. Ve které zemi leží tato jezera?
Ladožské, Vänern, Ženevské, Blatenské, Neziderské, Gardské

ČSP 7
1. Vyrob něco na obranu proti koronaviru. Může to být všechno od roušky
přes masku po protiletadlový kanón. Musí to být vlastní výroby. S tímhle
výrobkem se vyfoť a fotku pošli do Velikonoc na a.mull@seznam.cz.

A trochu pěstování
Tenhle úkol je na delší dobu (asi do konce května), vyber si jednu z jeho
variant. Maminky určitě poradí.

Varianta A
1. Vezmi květináč s hlínou
2. Vezmi nějaké semínko

Varianta B
1. Vezmi skleničku s vodou
2. Vezmi uříznutý kousek nějaké
rostliny
3. Zasaď do hlíny
3. Dej do vody
4. Sleduj, jestli už klíčí
4. Sleduj, jestli pouští kořínky
5. Pečlivě pečuj, zaznamenávej si své 5. Jakmile bude mít kořínky, zasaď ho
úspěchy
do hlíny
6. Fotografuj
6. Sleduj, jak si vede a fotografuj
7. Vytvoř zprávu s fotografiemi svých 7. Vytvoř zprávu s fotografiemi svých
pěstitelských úspěchů
pěstitelských úspěchů
PS: Rostlinky se musí přiměřeně zalévat

Až se sejdeme, uspořádáme přehlídku vašich projektů.
Nejsou povoleny rostliny s obsahem THC.

přihlášení
Vyrob jakýkoliv model dopravního prostředku
z recyklovatelných materiálů (papír, dřevo,
kovový odpad,…). S tímto modelem se vyfoť a
fotku pošli na a.mull@seznam.cz
Je to úkol na celý duben !!!

