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D 7 
27. 4. – 3. 5. 2020 – Motivační ON - LINE test:  
 
Stěžejní probraná témata v testu:  
 
- Hus - částečně 
- Umění raného a vrcholného středověku – částečně 
- Jiří z Poděbrad – hlavní téma 
- Jagellonci – hlavní téma 
 
Instrukce:  
- klikni na odkaz (nebo jej vepiš celý do vyhledávače na PC, tabletu, mobilu) 
- jako nick uveď své jméno a příjmení 
- odpověz kliknutím na 12 otázek (stačí ti pár minut) 
- na vypracování každé z 12 otázek máš 20 sekund 
- motivační test můžeš psát od 27. 4. do 3. 5. 2020 

 
ODKAZ NA ON-LINE TEST:  
 
https://kahoot.it/challenge/09174443?challenge-id=0a2de028-d129-4689-
8291-04cfad7ce978_1587584199712  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kahoot.it/challenge/09174443?challenge-id=0a2de028-d129-4689-8291-04cfad7ce978_1587584199712
https://kahoot.it/challenge/09174443?challenge-id=0a2de028-d129-4689-8291-04cfad7ce978_1587584199712
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D7, (27.4. – 3.5.) - prosím vytisknout – vlepit do sešitu (nebo přepsat stručně do sešitu) 
Milí žáci. Zápisy učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročítejte si je prosím v kombinaci s učebnicí. Tímto 

procesem si přirozeně učební látku zapamatujete. 

 

D7, zápis: NOVOVĚK UČEBNICE s. 121. +++ 

- dělení novověku: a) Raný novověk, b) Vrcholný novověk, c) Moderní dějiny 

- co novověku předcházelo? S T Ř E D O V Ě K 

ad a) RANÝ NOVOVĚK 

(přibližně rok 1492 / nebo 1526 –  až 1648) 

- za symbolický počátek novověku se nejčastěji považuje rok 1492, kdy Kryštof Kolumbus objevil 

Ameriku (myslel si ale, že doplul do Indie, protože hledal ve španělských službách obchodní spojení 

s Indií po moři, místní obyvatelstvo pojmenoval mylně: INDIÁNI) 

- někdy bývá za počátek novověku považován rok 1526 – bitva u Moháče – u nás nástup Habsburků na 

trůn po Jagelloncích 

Vynálezy, které posouvají lidstvo do novověku: 

- rychlost přenosu informací z místa A do místa B – stále rovna rychlosti nejrychlejšího koně ve stáji 

- textilní výroba = tkalcovský stav 

- vodní kolo = mlýny… 

- vysoká pec = hutnictví 

- vynález knihtisku = rychlé šíření informací – Johannes Gutenberg (15.stol.) 

- doprava – lodě – zámořské objevy - používání kompasu (znám už ve starověké Číně) místo astrolábu  

- zemědělství – původní „trojpolní systém“ nahrazen STŘÍDAVÝM (střídání jednotlivých typů plodin 
na různých částech pole – tím se nevyčerpají živiny – třetina půdy se už nenechává ležet ladem – jako 
u trojpolního systému) 

- centra obchodu – Janov, Benátky… 

- bankovnictví 

- manufaktury = dílny, kde se vyrábí na jednom pracovišti pouze část výrobku, jinde se kompletuje 
celý výrobek = specializace řemeslníků. Cechy nyní spíše brzdí rozvoj. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1492
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1tof_Kolumbus
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D7, (27.4. – 3.5.) - prosím vytisknout – vlepit do sešitu (nebo přepsat stručně do sešitu) 

D7, zápis: Objevné zámořské cesty: (dřívější známý mořeplavec: Marco Polo – Asie, Čína…) 

Rok,   Mořeplavec,   Stát,    Cíl, 

___________________________________________________________________________ 

1487   Bartolomeo Dias  Portugalsko   Mys Dobré naděje – J. Afrika 

____________________________________________________________________________ 

1492   Kryštof Kolumbus  Janovan (Itálie)  Indie – ale doplul do Ameriky (nevěděl to) 

ve Španělských službách 

_____________________________________________________________________________ 

1497   Amerigo Vespuci  Itálie    Amerika=Nový svět= pojmenování světadílu 

  /vespuči/ 

_____________________________________________________________________________ 

1498   Vasco da Gama  Portugalsko   Západní pobřeží Indie 

_____________________________________________________________________________ 

1519   Fernao    Portugalec  Obeplul Zemi=Země je kulatá 

de Magalhaes  ve Španělských službách 

/fernau de magaljajnš (port.)/   

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 



4 
 

D7, (27.4. – 3.5.) - prosím vytisknout – vlepit do sešitu (nebo přepsat stručně do sešitu) 

 

Důsledky zámořských objevů: 

1) objevení nových končin 

2) nové neznámé zemědělské plodiny do Evropy – brambory, kukuřice, rajská jablka, tabák 

3) drahé kovy 

4) drancování, zotročování původních obyvatel 

 

Americké civilizace 

Olmékové, Mayové, Toltékové, Aztékové, Inkové 

 

Evropané, kteří ničili indiánská území 

Hernan Cortéz /ernan kortéz/ - dobyl Aztécké území 

Francisco Pizarro /frensisko pisaro/ - zničil říši Inků 


