
 

Dějepis pro 7. třídu 
 

Milí sedmáci, zdravím vás a posílám další dávku dějepisných úkolů pro období od 25.5. do 5.6. 

2020.  V části A máte pět otázek , první dvě zkuste odpovědět, nevyplývají z textu učebnice, ani z 

videí. V části B  jistě zvládnete odpovědět vše. Odpovědi mně pošlete ke kontrole. 

V minulých dvou lekcích jsme si opakovali probranou látku, nyní se posuneme o kousek dál, 

dostaneme se do časů, kdy na český trůn usedli Habsburkové. 

Habsburkové 

Když roku 1526 v bitvě u Moháče zahynul Ludvík Jagellonský, zůstal český trůn bez panovníka. 

Vdova po Ludvíku Jagellonském, Marie Habsburská, byla sestrou rakouského 

arcivévody  Ferdinanda Habsburského. Ten měl za manželku Annu Jagellonskou, sestru zesnulého 

krále. Protože manželství Ludvíka a Marie bylo bezdětné,  vznesl Ferdinand na základě předchozích 

dohod nárok na český a uherský trůn. V roce 1526  byl zvolen českým králem. Na českém trůně se 

vystřídalo mnoho panovníků z rodu Habsburků ( v 18. století i jedna žena), my si vybereme některá 

důležitá jména, připomeneme si události, které měly vliv na život v zemi. 

1. Rudolf II. (s.105 -107) 

Zhlédněte si krátká videa 

https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s 

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

Pokuste se odpovědět na otázky : 

1. Víte, jak se jmenuje starší český film odehrávající se na dvoře Rudolfa II, kde vystupuje Golem – 

umělý člověk? 

2. Jak se jmenoval herec, který v tomto filmu hrál císaře Rudolfa II? 

3. Víte, kdo byl ve středověku alchymista? 

4. Jaký je rozdíl mezi astronomií a astrologií? 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s
https://www.youtube.com/watch?v=dpXJfThH1Ck


5. V době Rudolfa II. žilo na Pražském hradě mnoho umělců, vynálezců, vědců, stručně ke každému 

jménu  napiš, čím se zabývali:                                     Doplň jméno malíře: 

TYCHO BRAHE 

GIUSEPPE ARCIMBOLDO 

LUKAS  CRANACH 

JOHANNES KEPLER 

EDWARD KELLEY 

ALBRECHT DüRER 

HIERONYMUS BOSCH 

 

 

2. České stavovské povstání (str. 110-112) 

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

Odpověz na následující otázky: 

1. Kam se po smrti Rudolfa II. přestěhoval císařský dvůr? 

2. Jak se jmenoval Rudolfův nástupce? 

3. Co se přihodilo  23. května v roce 1618  dvěma místodržícím v Praze ( jmenovali se Slavata z 

Chlumu a Bořita z Martinic) a jak to s nimi dopadlo? 

4. Proč si české stavy zvolily nového krále Fridricha Falckého? 

5. Jak dopadla bitva na Bílé hoře, v  níž se utkalo císařské vojsko s českým stavy (šlechta), kdy se 

bitva konala?  Víš, kde je Bílá hora? 

 

 

 

  

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


Opakování učiva dějepisu 7. Ročník (18. – 22. května) 

Sedmáci, zdravím vás a přeji hezké dny. Následující týden vás čeká opakování druhé části učiva, 
které jste si osvojovali v rámci samostudia doma. V týdnu od  18. května  do 22. května máte čas 
na vypracování následujícího testu. Zpět mně pošlete odpovědi. Lze opět napsat do sešitu a poslat 
zpět foto, nebo  přímo do textu a poslat zpět ( v příloze mailu budete mít  test ve formě, do níž lze 
psát) 
Opakování : 2. část 

1. Vysvětli pojem reformace. 

Napiš jméno církevního reformátora, který na počátku 15. století působil v Čechách. 

 

2. Kdo jsem? 

……………………………………....německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor 

řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů. Jeho 

nejvýznamnějším dílem je překlad Bible do němčiny. 31. října 1517 zveřejnil ve Wittenbergu k 95 

tezí (kritika poměrů v církvi). 

 

3. Kdo jsem? 

…………………………………………………..francouzský teolog, významný představitel křesťanské reformace 

16.století, vydal svůj Ženevský katechismus a zavedl ve městě přísný řád. Svojí autoritou prosadil 

mj. zákaz zábav, které sváděly k nemravnostem a nezřízenosti (tanec,  hry), aby se lidé mohli 

soustředit na Boha, na poctivou práci a šetrnost. 

 

4. Kdo jsem? 

…………………………………...v polovině 15.století vynalezl technologii mechanického knihtisku pomocí 

sestavovatelných liter. Důsledkem rozšíření jeho objevů byla masová produkce knih a přelom v 

možnostech šíření informací. 

 

5. S kterým řeholním řádem je spojeno jméno sv. Ignáce z Loyoly? 

6. Napiš názvy aspoň tří dalších řeholních řádů, keré v českých zemích působily ( a některé jsou tu 

dodnes). 

 

7. Zopakujeme si pojmy:        abatyše                opat               klauzura                řehole 

 
Opakování učiva dějepisu 7. Ročník (11. – 15. května) 
Sedmáci, zdravím vás a přeji hezké dny.Následující týden vás čeká opakování první části učiva, které 
jste si osvojovali v rámci samostudia doma. V týdnu od  11. května  do 15. května máte čas na 



vypracování prvního testu. Zpět mně pošlete odpovědi na následující otázky. Lze napsat do sešitu a 
poslat zpět foto, nebo napsat přímo do textu a poslat zpět ( v příloze mailu budete mít  test ve 
formě, do níž lze psát) 

 

Opakování : 1. část 
 
1. Kdo vládl v Čechách po smrti Karla IV? 

2. Co je to defenestrace , k čemu vedla první pražská defenestrace v roce 1419? 

3. „Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od Boha pomoci a úfajte v něho, že konečně 

vždycky s ním svítězíte ...“ Poznáte, o jakou píseň se jedná? 

4. Co vás napadne, když slyšíte o městě Kostnice? 

5. S čím jsou spojené výrazy – vozová hradba, sudlice, řemdich,  halapartna….? 

6. Co je to koncil? 

7. Jaký byl příbuzenský vztah mezi Karlem IV. a Zikmundem? 

8. Jméno kaple, kde kázal Jan Hus za svého pobytu v Praze? 

9. Vysvětli pojem obrazoborectví 

10.  Kdo nechal v Praze na Pražském hradě vybudoval Vladislavský sál? 

11. Vyjmenuj panovníky z rodu Jagellonců, kteří v letech 1471–1526 vládli v českých zemích. 

12. Jak přišel Ladislav Pohrobek ke svému druhému jménu – pohrobek? Kdo byli jeho rodiče? 

13. Měl Jiří z Poděbrad nějakou vinu na smrti Ladislava Pohrobka? 

14. Doplňte: 

Cestu do Číny podnikl na konci 13. století benátský kupec…………………………………… 

Cestu do Indie obeplutím Afriky zvládl portugalský mořeplavec………………………..…..   

Obeplutí zeměkoule se povedlo na počátku 16. století výpravě vedené …………...……...… 

K americkým břehům jako první doplul………………………………………………….…….. 

Amerika dostala své jméno po ………………………………………………………………...     

15. Jak přišly brambory ke svému  pojmenování v češtině a odkud se do Čech dostaly? 

 
  



Učivo od 27. 4. do 7.5. 2020 
 

Milí sedmáci, posílám vám čtvrtou dávku úkolů a aktivit z dějepisu. Tentokrát je to za čtyři 

vyučovací hodiny. 

 

A: Reformace v 16. století ( od str. 85 do str. 88) a  Náboženské poměry v českých zemích (od 

strany 103 do strany 105) 

V  minulé lekci jsme se o reformaci již zmínili. Je to snaha reformovat ( opravit) církev. Nebylo to v 

dějinách nic nového, nedávno jsme se učili o Janu Husovi, který usiloval o totéž na počátku 

patnáctého století. A ve století šestnáctém se situace ještě více vyhrotila. 

 

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

1. Martin Luther - Vznik nové reformní církve – luteránství. 

(Podívej se na krátké video a zkus odpovědět na otázky: 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10019670/den-kdy-martin-luther-zverejnil-svych-95-tezi-31-

rijen-1517 ) 

 

-  Jak a kdy zveřejnil  Luther své názory? 

-  Z jaké rodiny pocházel? 

-  Jak se mu dařilo v klášteře? 

-  V roce 1515 (papež Lev X.) nové vypsání prodeje odpustků -  s jakým úmyslem? 

-  1521 církev Luthera exkomunikuje – vysvětli pojem exkomunikuje 

-  Jak se Luther zachoval při své objajobě a jak to s ním bylo dál? 

-  Byl ženatý, měl děti? 

Pojmy+ (stručně vysvětli): teze, celibát, odpustky 

 

nebo: 

(Pokud nemáš možnost zhlédnout video, přečti si v učebnici na straně 86 text o Martinu Lutherovi a 

stručně vypiš, výše uvedené pojmy+  také  vysvětli ) 

 

1. Jan Kalvín 

- působil v Ženevě 

- přísná pravidla (v životě je správné pracovat a věnovat se modlitbě, zakazoval zábavu, tanec, hry..) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10019670/den-kdy-martin-luther-zverejnil-svych-95-tezi-31-rijen-1517
https://www.slavne-dny.cz/episode/10019670/den-kdy-martin-luther-zverejnil-svych-95-tezi-31-rijen-1517


- učení o předurčení ( Bůh předem rozhodl o osudu člověka) 

- nová církev: kalvinismus 

 

3. Kalvinismus i luteránství jsou církve vycházející z reformace, říkáme jim protestantské neboli 

evangelické 

 

4. Protireformace 

- katolická církev se aktivně bránila reformaci 

- svolání koncilu (Trident) 1545-1563 

- vznik jezuitského řádu 

 

B: Náboženské poměry v českých zemích (od strany 103 do strany 105) 

O roku 1436 (přijetí basilejských kompaktát) byly v Čechách uznány dvě církve: katolická a 

kališnická. Postupně do českých zemí pronikaly i další reformované církve (luteráni, kalvinisté). 

Vznikla i nová reformovaná církev – Jednota bratrská (čeští bratři) 

Na Slovensku a jižní Moravě byli Novokřtěnci (Habáni). 

Od konce 15. století se u nás usazovali Židé. 

 

---------------------------------------------konec zápisu------------------------------------------------------ 

Aktivity navíc, dobrovolné: 

1. Znáš nějakého významného člena Jednoty bratrské? 

 

2. Jak se jmenuje zakladatel jezuitského řádu (Tovaryšstva Ježíšova)? 

 

3. Karel Havlíček Borovský ( 1845) napsal knihu epigramů, to je jeden z nich: 

Českých knížek hubitelé lití: 

plesnivina, moli, jezoviti. 

Jak tomu rozumíš? Jak hodnotí autor působení jezuitů v Čecách? 

 

4. Židé v Litni žili až do druhé světové války. Kde stála v Litni synagoga(co je tam dnes)? 

 

 
Učivo od 14. 4. do 24. 4. 2020 



 
Milí sedmáci, posílám vám třetí dávku úkolů a aktivit z dějepisu. Tentokrát je to za dvě vyučovací 
hodiny, neboť oba pondělky bychom se z různých důvodů dějepisem nezabývali ( státní svátek a 
plánovaná  návštěvy lanového centra) 

 Raný novověk ( v učebnici od strany 71 do strany77) 
Na úvod trochu povídání: Novověk dělíme na dvě etapy – raný a vrcholný. Počátky novověku bývají 
spojovány s objevením Ameriky (1492) a počátkem reformace církve (1517). Důležitým mezníkem 
ve vývoji lidstva je však také vynález knihtisku (kolem r.1450), někteří badatelé vidí počátek nového 
věku právě v této události.  Pokud byste se chtěli podívat na nějaká videa, doporučuji francouzský 
animovaný seriál Byl jednou jeden…. . 
 
1. Vynález knihtisku (s.72) 
Vynálezcem knihtisku byl Němec Johannes Gutenberg z Mohuče (dnešní Mainz). Před 

Gutenbergem byl v Evropě rozšířen tisk v blocích(deskotisk), kdy se stránka včetně písma i obrazu 

kompletně odlila, či vyřezala ze dřeva, a pak vytiskla. Pro každý tisk musela být tedy vytvořena 

zvláštní deska, což bylo značně zdlouhavé a nákladné. Gutenberg přišel s myšlenkou sestavit stranu 

z jednotlivých znaků (písmen), které se daly opětovně seskupit a použít znovu na jinou stranu, což 

celý tisk podstatně zefektivnilo a urychlilo. Gutenbergův vynález umožnil tisknout množství celých 

knih ve velkých sériích (dříve byly tištěny pouze části ). Gutenberg využil svých zkušeností a začal 

odlévat písmena z kovu. První tištěnou knihou byly Sibylliny knihy o posledním soudu(1445) a 

Bible. Prvotisky – knihy vytištěné do konce 15.století. 

2. Objevné plavby ( přečtěte si v učebnici od strany 75 do strany 77 )                                                    

Plavby kolem Afriky a objevení nové cesty do Indie, objevení Ameriky    

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen-

150682 , obeplutí zeměkoule, důsledky zámořských objevů. 

 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen-150682
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen-150682


--------------------zápis do sešitu ( napiš a doplň chybějící informace------------------------------------ 

Raný novověk 

1. Vynález knihtisku -  Johannes Gutenberg, 1445: první tištěná kniha 

- ………………………………. 
Knihy vydané do roku 1500 jsou vzácné, říkáme jim…………………………………...………. 
Ilustrování knih pomocí 

techniky…………………………………………………………………………………. 
 
2. Objevné plavby (doplň cíl cesty, případně stručně, jak se jim dařilo...): 
Marco Polo: 
Jindřich zvaný Mořeplavec: 
Bartolomeo Dias: 
Vasco da Gama: 
Kryštof Kolumbus: 
Amerigo Vespucci: 
Francis Drake: 
Fernando de Magalhaes: 
 
3. Důsledky zámořských objevů: 
- nové poznatky o světě 
- nové plodiny (vypiš):……………………………………………… ( přečti si, jak se dostaly 

brambory do Čech) 
- zánik indiánských civilizací 
-----------------------------------------------konec zápisu-------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
Výuka ve dnech 30.3.,31.3 a 6.4., 7.4. 2020 

 
Milí sedmáci , zdravím vás a posílám několik úkolů. V minulém celku jsme probrali 
husitství, proto si nejdříve tuto látku zopakujte v části A: 
 
A: Opakování husitství: 
Doplň text a doplněný ho můžeš poslat zpět mailem. Pokud ti to ústně šlo, napiš mi, že jsi to 
zvládl/a a mailem nic neposílej. Do sešitu nic nepiš: 
Husitství představuje hnutí vzešlé z protestního proudu v katolické církvi, které odvozuje svůj 
původ od učení Mistra J……………..   H………….. a žádá  r……………….. církve. Husité sami se nazývali 
k…………….podle symbolu, který používali. Nazývali se také  u………………..Jedním z požadavků bylo 
přijímání podobojí (vysvětli):…………………………………………………………………………………………………………… 
Na pražské (Karlově) univerzitě došlo ke změnám , které oslabily vliv zahraničních učitelů, tento 
dokument se nazýval K……………. d………………….. a vydal ho v roce……………  král V…………..  … 
Roku 1410 byl zvolen římským králem mladší syn Karla IV. Z……………….. L .……………... 
Situace byla neklidná, navíc komplikována papežským schizmatem.  Proto  byl svolán  koncil v 
K…………….., kde byl J…………   H…………………  jako kacíř dne …………………………….(celé datum) upálen.    
Zbylý popel vhodili i do řeky R…………..... 



Vůdcem radikálně smýšlejících husitů v Praze se stal kazatel J…………  Ž……………..., který dosáhl 
svými  kázáními  velké obliby.  Husité pod jeho vedením vtrhli na N…………….. radnici a provedli 
defenestraci(vysvětli)……………………………………………………………………………………………………………….. 
Část radikálních husitů vybudovala nové město T………....   O vojenské záležitosti se starali čtyři 
h………………….... Jedním z nich se stal J………. Ž………. z T……………., který se  osvědčil jako vynikající 
vojevůdce. K bitvě u Domažlic se vztahuje historka o tom, že když křižáci zaslechli husitský chorál 
K………………  s…...   b……….. b…………………. , dali se  na útěk. 
V roce ……………… zemřel J…………...Ž………….. při obléhání Přibyslavi. Po Žižkově smrti velel husitům 
P…….  H………………, úspěšně vedl husity v bitvách  ( uveď jeden příklad): ……………………………….. V 
roce …………..v bitvě  u Lipan byli husité poraženi. 
Husité plenili kláštery a kostely a zničili mnoho  uměleckých a literárních děl. To nazýváme 
o………………………..…. 
Společným programem husitů se staly č…….     p…………    a……….. . Požadovaly: 
1. přijímání podobojí  
2. svobodu kázání slova Božího 
3. církev zbavenou majetku a světské moci 
4. trestání smrtelných hříchů bez rozdílu postavení hříšníků 
–--------------------------------------------Otázky navíc (dobrovolně)-------------------------------------------------- 
Víte, jaké jsou smrtelné hříchy?Je jich sedm….. 
Vysvětli tučně vyznačený pojem schizma. 
 

  



Následuje nová látka, dej se do čtení, pusť si videa  (viz. odkazy) a pošli mně 
odpověď na otázky 1.2.3. v mailu: 
B: Království dvojího lidu  ( str.62 - 64) 
Ladislav Pohrobek ( vysvětlení pojmu pohrobek – dítě narozené po smrti svého otce) 
Jiří z Poděbrad     
Můžeš zhlédnout 
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230046/ 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10016239/den-kdy-byl-ceskym-kralem-zvolen-jiri-z-podebrad-

2-brezen-1458 

Přečti si  informace v učebnici a odpověz na otázky a odpovědi pošli mailem zpátky: 
1. Proč  toto období nazýváme královstvím dvojího lidu?………………………………………………………. 
2. Měl Jiří z Poděbrad vinu na smrti Ladislava Pohrobka?………………………………………………………. 
3. Proč nabídl Jiří z Poděbrad českou korunu Jagelloncům?……………………………………………………. 
 

Do následujícího textu doplň chybějící informace a pošli v mailu: 
C: Český stát za vlády Jagellonců (s.64 -66) 
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230048/ 

 
Po   smrti   Jiřího   z Poděbrad   se   stal českým   panovníkem   polský princ_______  ________.  Byl  
to  slabý  a  velmi  nerozhodný  panovník. Protože   na   všechny   návrhy   odpovídal   latinsky   
„bene“(dobře), přezdívalo   se   mu   „_____________“.   Nedokázal řádně   usměrnit českou 
šlechtu ani získat zpět___________ a __________, které stále ovládal  uherský  král_______.  K 
připojení  došlo  až  po  Matyášově smrti,  když  byl  Vladislav  zvolen  i  králem__________.  Tak  se 
české země  zase  spojily  a  vznikl  základ  velkého  státního  celku.  Potom Vladislav   pobýval   
hlavně   v Uhrách   a   královské   sídlo   přemístil z __________ do  _________(dnešní Budapešť). 
Vladislav vládl  45 let a za jeho panování byla postavena řada významných gotických staveb. 
Vladislavovým   nástupcem   se   stal   jeho   syn   _________Na   trůn nastoupil  v deseti  letech  a  
vládl  také  deset  let.  Statečně  se  postavil proti _____________ vojsku. Jeho vojsko se střetlo s 
Turky v bitvě u __________roku 1526. Mnohem početnější turecké vojsko zvítězilo a král Ludvík na 
útěku zahynul v ____________.  Smrtí Ludvíka rod ___________na českém trůně vymírá a vlády se 
u nás ujímá nejmocnější evropský rod – Habsburkové. 
 
 
 
------------------------------------------------------něco navíc (dobrovolně)------------------------------------------- 
1. Přečti si pozorně úryvky z textu o vládě Jagellonců v českých zemích. Potom odpověz na 
otázky: 
Polský rod Jagellonců nevládl v Čechách příliš dlouho. Tato etapa českých dějin začíná v roce 1471, 
kdy český sněm zvolil za králeVladislava Jagellonského (podle přání Jiřího z Poděbrad) a končí smrtí 
Ludvíka Jagellonského roku 1526. Vladislav Jagellonský byl slabý panovník, který nastoupil za 
nepříznivých okolností, kdy Moravu a Slezsko ovládá Matyáš Korvín (korunován na českého krále v 
Jihlavě za podpory papeže). Země koruny české byly tedy rozděleny. V Čechách vládl Vladislav, 
zatímco na Moravě, ve Slezsku a v Lužici vládl Matyáš. V roce 1490 však zemřel Matyáš, a tak se 
Vladislav stal nejen králem na Moravě, ve Slezskua v Lužici, ale rovněž v Uhrách. 
Vladislav sídlil v Budíně (část dnešního Budapeště) a tím dochází ke ztrátě významu Prahy a k 
úpadku královské moci v Čechách. Za jeho vlády byl postaven v Praze Vladislavský sál. Vladislav byl 
nazýván„král bene“ („král dobře“). Za jeho vlády posílila moc šlechty a měst, které mezi sebou 
soupeřila o své postavení. Vladislav byl jen reprezentantem moci, faktickou moc měla šlechta 
(zemské sněmy). V Čechách byl nejvyšším pánem nejvyšší purkrabí, na Moravě hejtman. 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230046/
https://www.slavne-dny.cz/episode/10016239/den-kdy-byl-ceskym-kralem-zvolen-jiri-z-podebrad-2-brezen-1458
https://www.slavne-dny.cz/episode/10016239/den-kdy-byl-ceskym-kralem-zvolen-jiri-z-podebrad-2-brezen-1458
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230048/


 
a) Kterého roku začala vláda Jagellonců v českých zemích? ................................................. 
b) Kdo připravil nástup Jagellonců na český trůn? ................................................................. 
c) Kdo byl prvním jagellonským panovníkem? ...................................................................... 
d) Kdo vládl na Moravě a ve Slezsku? .................................................................................... 
e) Jak a proč byl nazýván Vladislav Jagellonský? ................................................................... 
f) Která vrstva obyvatelstva měla moc v Čechách za vlády Jagellonců? 
................................................................................................................................................ 
g) Jak se v té době nazývala v Čechách funkce nejvyššího pána ..................................................... 

2. Za Vladislavova panování vznikla řada významných gotických 
staveb. Najdi v textu název nejznámější s nich. Je po něm i 

pojmenována. Víš, kde se nachází? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dočti úryvek a napiš jméno druhého a posledního jagellonského panovníka: 
Po smrti Vladislava na český (a také uherský) trůn nastoupil tehdy desetiletý Ludvík Jagellonský 
(pro jeho nízký věk se mu říkalo též Ludvík Dítě). Za jeho vlády bezvládí a rozvrat v zemi vyvrcholil a 
nastala nadvláda panstva. V bitvě proti Turkům u Moháče (1526) Ludvík zemřel (zabloudil na útěku, 
utopil se v bažině). 
4. Ve druhé větě tohoto úryvku jsou tři slova se stejným kořenem. Najdi je: 
.................................................................................................................................................. 
5. Jak dlouho trvala vláda Jagellonců na českém trůně? ............................................................… 
 
 

 

 
  



(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) 
 

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

---------------konec zápisu--------------------------------------------------------------------------------- 

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/


  
 
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, 
věčný mieti bude; 
blaze každému, ktož na pravdě sende. 

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


  
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. 


