
Úterý 12.5.20 – větné vzorce, násobilka 

1. GEO 14/4-6  

2. Čj 117/7a,b – Vypiš do sešitu základní skladební dvojice v holém nerozvitém stavu. Např. 
Mirek si hraje na reportéra. (Kdo, co si hraje? Mirek.) – Mirek si hraje. 

Mikrofon mu ani moc nechybí. (Kdo, co mu moc nechybí? Mikrofon) – Mikrofon nechybí. 

Závod právě začíná. (Kdo, co právě začíná? Závod.) – Závod začíná. 

Ozývá se výstřel. (Kdo, co se ozývá? Výstřel.) – Výstřel se ozývá. 

 Závodníci vyrážejí. (Kdo, co vyrážejí? Závodníci.) – Závodníci vyrážejí. 

Běžci se vzájemně předbíhají. (Kdo, co se předbíhají? Běžci) – Běžci se předbíhají. 

Nejdřív určím sloveso (přísudek) a pak se na něj zeptám prvním pádem 

(podmět). 

3. Vl: Rudolf II.  

1. Nejprve si zapiš do sešitu (Příště si dopíšeme zápisy o Jagelloncích a Habsburcích): 

Bitva u Lipan 

Touto krutou bitvou byly ukončeny husitské války. Radikální husité byli zde lstí poraženi 

umírněnou panskou jednotou, která se od těchto boje chtivých husitů oddělila. 

Zikmund Lucemburský se tak konečně ujmul českého trůnu, ale zakrátko zemřel. Podobně 

dopadl i Albrecht IV. Habsburský, manžel Zikmundovy dcery. 

Jiří z Poděbrad 

Ačkoliv nebyl královského rodu, byl zvolen králem pro svoje schopnosti, které prokázal jako 

správce českého království, kdy byl dědic českého trůnu, syn Albrechta, Ladislav Pohrobek 

ještě dítě. 

Když Ladislav zemřel předčasně  v mladé dospělosti na leukémii, zvolili Jiřího králem. Byl 

vynikajícím vojevůdcem (např. porazil svého zetě Matyáše Korvína), ale usiloval o mír a chtěl 

sjednotit Evropu, a tím se zapsal do historie. 

2. Zhlédni Dějiny udatného českého národa na YouTube: 

56. díl: Rudolf II. : https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s 

57. díl o astronomech na Rudolfově dvoře: 

https://www.youtube.com/watch?v=dpXJfThH1Ck 

58. díl o Golemovi: https://www.youtube.com/watch?v=hhxuWZa25t8 



O Rudolfu II. také pojednává dvoudílný rodinný film Císařův pekař a Pekařův císař. Mnozí 

jste jej jistě viděli a kdo ne, doporučuji. Krom toho, že se seznámíte s životem té doby a jaký 

byl Rudolf II., uvidíte i legendárního Golema. 

3. Kvíz do čtvrtka 12.00 na Kahoot na téma: Rudolf II.: 

https://kahoot.it/challenge/09781779?challenge-id=0fbb1902-c625-4225-acd6-

8dd7d0da6b22_1589116125647 

 

 


