
DĚJEPIS 7. ročník 

Témata na týden 30.3.-3.4. + 6.-8.4. 2020: 

VÁCLAV  IV .  +  HUS ITSTV Í  

1) SAMOSTUDIUM  

- prostudovat „studijní text alá učebnice“ na témata: LUCEMBURKOVÉ – VÁCLAV IV. a HUSITSTVÍ 

 

- nabídka doplňujících VIDEA: 

- Videa ze série „Dějiny udatného českého národa“, která vám tento text mohou pomoci doplnit, 

naleznete buďto na kanálu www.youtube.com , či na stránkách https://dejiny.ceskatelevize.cz 

- SLAVNÉ DNY: Den, kdy byl upálen mistr Jan Hus (6. července 1415) 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-upalen-jan-hus-6-cervenec-152327 

- Bitva u Sudoměře - https://www.youtube.com/watch?v=bskuqjb1zN8 

- Chorál - Ktož jsú boží bojovníci https://www.youtube.com/watch?v=elskCac9wSI 

- Jan Hus (od FILMOFONtube, ku příležitosti 600. výročí jeho upálení) 

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

 

2) ZÁPISY 

- Vyplnit dva zápisy na téma VÁCLAV IV.+ JAN HUS a HUSITSTVÍ, které si vlepíte do sešitu, či 

vložíte do desek 

 

3) PRACOVNÍ LISTY 

- vyplnit jeden dvoustránkový pracovní list na téma HUSITSTVÍ 

 

DOBROVOLNÉ (!!!) „ÚKOLY“ PRO NADŠENCE 😊 

- Námět na film: Husiti (2013) 

- Námět na divadelní představení: Jára Cimrman – České nebe 

https://www.youtube.com/watch?v=hk5WXhNVdMs (začátek 25:30) 

- vyrobte, vymodelujte či nakreslete NEJZNÁMNĚJŠÍ HUSITSKÉ ZBRANĚ 

- nakreslete HUSITSKOU HRADBU 
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Tipy na výlet (samozřejmě až to bude možné!!!…😊) 

- Lipanská mohyla (místo konání bitvy u Lipan v roce 1434) 

- Pravidelně každý rok na konci května se u lipanské mohyly koná 

rekonstrukce bitvy u Lipan   

https://www.youtube.com/watch?v=IhcUmFq6oFM 

- Podlipanské muzeum v Českém Brodě – expozice 

HUSITSTVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud to jen trošku bude možné, vyplněné zápisy i pracovní listy oskenujete či jednoduše 

vyfotíte a pošlete mi je na pracovní mail: b.nesporova@zskncl.cz. Bude to pro vás i pro 

mě mnohem jednodušší. 😊 

Vaši domácí přípravu (zápisy, pracovní listy, referáty) budu klasicky hodnotit – ne však na 

základě CHYB ale na základě vynaložené SNAHY. Pokud něco nebudete vědět, nebojte se 

napsat.  

Kdo nemá možnost mi vypracované papíry poslat mailem, bude si je ukládat do sešitu či 

desek a po návratu do školy mi vše vypracované předloží.  

 

Drahouškové, dávejte na sebe pozor a snad se brzy ve škole zase potkáme. Budu se těšit na 

vaše maily. 😊 
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