
 

Dějepis pro 7.třídu 
(učivo od 16.3. do 27.3. 2020 – čtyři hodiny) 

 
Téma: Husitství (učebnice str.57 – 62) 
Přečtěte si text v učebnici, prohlédněte obrázky. 
Pusťte si : 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230044-husite-proti-vsem/video/ 

 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-
naroda/208552116230043-husite-v-boji-za-pravdu/video/ 

 
-----------------------------zápis do sešitu---------------------------------------------------------------- 

Husitství 
1. Počátek husitské revoluce 

-husité – vzorem jim byl Jan Hus, podporovali reformu církve 

-Jan Želivský – kazatel, vedl protestní hnutí – defenestrace 1419 (vyhodili z okna městské úředníky) 
-král Václav IV.(syn Karla IV.)po informaci o defenestraci zemřel 

2. Husité (utrakvisté, neboli kališníci) 
-symbol  -   kalich      
-přijímání podobojí (hostie – symbol těla Kristova, víno – symbol krve Ježíše Krista) 
-poutě na hory 
-čtyři pražské artikuly:(vypiš ze str. 58)(artikul je článek nebo odstavec) 
-                                    -                      -                     - 

3.  Založení Tábora 
-Tábor byl založen na jaře roku1420 

-pojmenován podle hory Thabor u Nazaretu, v dnešním Izraeli. 
-vojsko, výpady do okolí,v čele hejtmané 
-obrazoborectví (ničení katolických památek) 

4. Jan Žižka 
-vojevůdce, Tábor 
-1420 bitva u Sudoměře, porazili katolické vojsko 
-Zikmund Lucemburský (mladší syn Karla IV. ) se nechal 1420 korunovat českým králem, husité 
neuznali 
-vítězné bitvy husitů po Žižkovým velením- na Vítkově,pod Vyšehradem, u Německého Brodu, u 
Malešova 
-1424 zemřel při obléhání Přibyslavi 

5. Prokop Holý 
-po Žižkově smrti velel husitům 

-bitvy  u Ústí nad Labem, u Tachova, u Domažlic (husité zvítězili) 
-1434 – u Lipan poraženi 
-spanilé jízdy (str. 60) 

6. Zikmund Lucemburský 
-dohoda s husity po bitvě u Lipan – kompaktáta (Jihlava) v roce 1436 

-1436 – korunován (a uznán) českým králem 

-1437 zemřel (rod Lucemburků vymírá po meči) 
 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230044-husite-proti-vsem/video/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230044-husite-proti-vsem/video/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230043-husite-v-boji-za-pravdu/video/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230043-husite-v-boji-za-pravdu/video/


7. Otázky na straně 62 – odpovědi napiš (stručně) do sešitu 

---------------konec zápisu--------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
Aktivity: 
A: Očísluj husitské zbraně( první strana učebnice, hledej i na internetu) 
Sudlice    halapartna      kopí       sekyra     sudlice    cep         kropáč           řemdih           sudlice ušatá      
šídlo       meč 

 



 
B: Doplň neúplný text (ústně, nemusíš psát, stačí vědět...) 
Za vlády syna Karla IV. _______________ prožívá naše země úpadek. Mnozí kněží žijí v _________ a 
prodávají ____________.Mezi kněžími, kteří žádají, aby církev byla chudá a pomáhala lidem, byl i 
______ ________.        Byl profesorem na _______ ____ _______________ a kázal v kapli 
____________. Jeho názory se církvi nelíbily a tento kazatel byl pozván do města ______________, 
aby své učení obhájil. Hned po příjezdu byl  _________________. Byl požádán, aby své učení 
________________. Protože tak neučinil a zasvojí pravdou si stál, byl /doplňte celé 
datum/___________________ 
upálen. Jeho popel byl vhozen do řeky _________.  Jeho smrt vyvolala velké pobouření. Stoupenci 
jeho učení si začali říkat _______________. Jejich symbolem byl _____________. 
V jižních Čechách založili město _____________.Do čela tohoto hnutí se postavil ______ 
________________. Ten se rozhodl upravit jako zbraně ____________ ______________. 
Vymyslel také ________ _________, která umožnila bojovníkům býtve stejné výšce jako rytíři na 
koních. Do čela hnutí se potom postavil ___________ 
 
 
 
 
 
C: Utvoř správné dvojice. Přiřaďte číslo a písmeno. 
 1 kázal v kapli  Betlémské 

              2 husitská zbraň 

              3 jednooký hejtman 
              4 symbol husitů 

              5 na šatech měli znamení kříže 

              6 město, které založili husité 

              7 vedl husity po Žižkově smrti 
 
A Prokop Holý 
B křižáci 
C Jan Žižka z Trocnova 
D sudlice 
E Tábor 
F Jan Hus 
G kalich 
 
D: Pusťte si husitský chorál Kdož s boží bojovníci, doporučuji : 
https://www.youtube.com/watch?v=elskCac9wSI 
Ale klidně i v podání někoho jiného, občas je to i poněkud komické ,viz Landa … 

Text: 
Ktož jsú boží bojovníci 
a zákona jeho, 
prostež od Boha pomoci 
a úfajte v něho, 
že konečně vždycky s ním svítězíte. 
  
Kristusť vám za škody stojí, 
stokrát viec slibuje, 
pakli kto proň život složí, 

https://www.youtube.com/watch?v=elskCac9wSI


věčný mieti bude; 
blaze každému, ktož na pravdě sende. 
  
Tenť pán velíť se nebáti 
záhubcí tělesných, 
velíť i život složiti 
pro lásku svých bližních. 
  
Protož střelci, kopiníci 
řádu rytieřského, 
sudličníci a cepníci 
lidu rozličného, 
pomnětež všichni na pána štědrého! 
  
Nepřátel se nelekajte, 
na množstvie nehleďte, 
pána svého v srdci mějte, 
proň a s ním bojujte 
a před nepřáteli neutiekajte! 
  
Dávno Čechové řiekali 
a příslovie měli, 
že podlé dobrého pána 
dobrá jiezda bývá. 
  
Vy pakosti a drabanti, 
na duše pomněte, 
pro lakomstvie a lúpeže 
životóv netraťte 
a na kořistech se nezastavujte! 
  
Heslo všichni pamatujte, 
kteréž vám vydáno, 
svých hauptmanóv pozorujte, 
retuj druh druhého, 
hlediž a drž se každý šiku svého! 
  
A s tiem vesele křikněte 
řkúc: Na ně, hr na ně! 
Bran svú rukama chutnajte, 
bóh pán náš, křikněte! 
 
 Překlad z češtiny do češtiny.... 
úfajte = doufejte, spoléhejte 
• na pravdě sende = zemře za pravdu 

• záhubcí tělesných = těch, kteří hubí tělo 

• kopiníci = bojovníci s kopím 

• sudličníci a cepníci = bojovníci se sudlicí a cepem 

• podlé = vedle, pod vedením 

• jiezda = válečná výprava 

• pakosti a drabanti = záškodníci, neozbrojený lid provázející vojsko 

• životóv netraťte = zbytečně neutrácejte své životy 



• svých hauptmanóv pozorujte = dbejte příkazů svých velitelů 

• retuj = ochraňuj, vysvobozuj 

• bran svú rukama chutnajte = svou zbraň rukama uchopte, pevně tiskněte 

 

Tak to je pro tentokrát vše, těšte se na další dávku informací, úkolů a aktivit...... vy drabanti a pakosti, 

životóv netraťte a svých hauptmanóv pozorujte a úfajte, že se brzy sejdeme ve škole .....pokus o vtip na 

závěr. 


