
Vlastivěda                                                                                               týden: . – 1.6. – 5.6.2020 

Prosím o řádné přečtení textu v učebnici a plnění úkolů: 

téma Uč./str. PS/str. poznámky 

Husitské války 34 -39 20-21 

Dějiny udatného českého národa: 
 - Husité v boji za pravdu/ č. 43 
 - Husité proti všem/ č. 44 
Odpovědi na otázky z učebnice str. 
35/1-4  
36/ 1-4 
39/1 
Na www.youtube.com si pusť chorál 
„Kdož sú boží bojovníci“ 
Najdi si na internetu nebo 
v encyklopedii (pokud nějakou máš a 
obsahuje husitské zbraně) husitské 
zbraně, prohlédni si je a 5 zajímavých si 
vypiš a popiš (můžeš i nakreslit).   
 

Život v českých zemí po husitských 
válkách 

40 x 
Dějiny udatného českého národa: 
 - Zničená země/ č.45 

Král Jiří z Poděbrad 41 - 42 22- 23 

Dějiny udatného českého národa: 
 - Jiří z Poděbrad/ č.46 
 - Petr Chelčický/ č.47 
Otázky z učebnice str. 42 

Vysvětlivky:  

 Uč. – učebnice Obrazy ze starších českých dějin (Alter) 

 PS – pracovní sešit (pracovní listy k učebnici Alter Obrazy ze starších českých dějin); některé úkoly 

v pracovním sešitě nelze splnit (např. práce ve skupinách) 

 Krásná videa k jednotlivým kapitolám jsou na ČT (pořady A – Z) či na www.youtube.cz – Dějiny udatného 

českého národa (videa jsou humorná, neberte je úplně vážně  

 Pokud něco nevíš, zamysli se nebo zkus vyhledat odpověď v učebnici, na internetu či se můžete 

kontaktovat (třeba i přes rodiče) a poraďte si. 

Prosím, odpovědi na otázky z učebnice můžeš psát na PC (dokument MicrosoftWord, OpenOffice, Libre Office) 

nebo si pořiď sešit s linkami a pokus se sám/sama odpovědět na otázky.Zkusíme i tzv. „chytrou tabuli“, kdy zadám 

otázky a zašlu odkaz na e-mail a ty na ně odpovíš . Pokud by Ti to nešlo, chyba se může dít, tak mi e-mailem 

odpovíš, že to bohužel nejde. Zkoušely jsme to s paní vychovatelkou Krausovou a nám se vše zdařilo, ale jsou věci 

mezi nebem a zemí . A znáte to, jak nás může ta technika někdy potrápit. Můžeš kreslit i obrázky. Odpovědi mi 

posílej po vypracování na e-mailovou adresu (zskozolupy@volny.cz) 

Ukázka odpovědí: 

Jméno a příjmení :                                                               týden: 

Jan Hus a jeho doba  

str.33/cv.1 -  

(úprava odpovědí na PC i v sešitě) 

http://www.youtube.com/
mailto:zskozolupy@volny.cz

