
Úkoly do konce karanténní doby 

Dobrý den s dějepisem. 

Odvolat, či neodvolat ? Děkuji za vaše názory, až se uvidíme, řekneme si, který z  nich v 7.a převažuje. 

Doufám, že se „vymáčknou i ti, kteří dosud spí. 

V minulé hodině nám vymřeli Lucemburkové, a tak je jasné, že bude potřeba obsadit český trůn, 

nejlépe nějakou schopnou osobností. A tou se stal Ladislav Pohrobek (přečti si o jeho krátkém životě 

na str.109).  Vlivem „osudu“ se do čela našich zemí dostal Jiří z Poděbrad. Kromě svých vnitrostátních 

činů ( str. 110, 111) byl ve své době prozíravým evropským politikem. Navrhoval totiž, aby se evropští 

panovníci spojili proti vzrůstajícímu tureckému nebezpečí. Ti ovšem na jeho návrh nereagovali a za 

několik měsíců se divili, když jim turecké šavle lítaly nad hlavou ( to v  lepším případě…) 

JP měl dlouholeté spory se svým zeťem Matyášem Korvínem, který se nechal zvolit Jiřího protivníky 

českým králem. Takže JP neprosadil na trůn své syny a nabídl jej polskému rodu Jaggelonců. 

A máme je tady : Vladislava a Ludvíka, otce a syna ( že by přístavek…). A máme tu ještě rozpínající se 

Turky, se kterými se utkal Ludvík v osudné bitvě u Moháče 1526, kde se utopil v bažině. A máme zase 

prázdno na trůnu. 

Kohopak tam usadíme tentokrát?   V roce 1526 byl zvolen českým králem Ferdinand Habsburský. A 

protože u nás je velmi krásně, Habsburkové se drželi našeho trůnu až do roku 1918. (Spočti si, kolik 

to bylo let …) 

Kteří to byli a jak se u nás chovali se dovíš na str. 135-140.  

A zatímco panovníci panovali, stavitelé stavěli, malíři malovali, hudebníci hráli, sochaři sochali a to 

v rytmu gotiky: 

K tvé cestovatelské vášni ( a budoucímu vzdělání ) by mohly přispět tyto informace: 

Vznikla ve 12.st. ve Francii ( do Čech pronikla cca ve  13.st.) 

Jak ji poznáš, gotickou architekturu , aneb základní znaky: 

vysoká a štíhlá   okna zakončená lomeným obloukem  portály  kružby 

 opěrný systém ( sloupy a klenby) chrliče  nástěnné malby  

Nejznámější stavby: katedrála sv. Víta na Pražském hradě, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, kostel sv. 

Bartoloměje v Plzni 

 

Hrady: Karlštejn, Zvíkov, Bezděz, Kost, Buchlov, Pernštejn … 

(určitě znáš z vlastní zkušenosti …) 

Mosty: Karlův, v Písku = nejstarší dochovaný kamenný most 



 

 

 

12. století je též stoletím vzniku univerzit. Ve středověku se dělily do čtyř fakult: bohosloveckou 

 ( teologickou ), právnickou, lékařskou a filozofickou. 

V čele univerzity stojí rektor, fakulty děkan. (možná budeš též jednou studovat …)   

  Vyučovacím jazyk: latina       

 1. univerzita u nás: Karlova 1348 

Víš, jak se nazývá univerzita, která se nachází v Plzni? Jakou fakultu jsem musela absolvovat já, když 

jsem se chtěla stát učitelkou? 

Aby měli studenti z čeho studovat, vynalezl v roce 1450 Johannes Gutenberg knihtisk. Takže kniha už 

nebyla opisována ručně a samozřejmě byla levnější, tudíž si ji mohlo dovolit více lidí, a tak stoupala 

vzdělanost. ( Říká se, že vzdělanec má ve své knihovničce nejméně 100 knih…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že už budete v následujících dnech odevzdávat učebnice, doporučuju tento 

postup: dočti si učebnici dějepisu do konce, zaměř se na kapitolky, které tě zajímají a na české dějiny  

V PS vypracuj str. 36, 37, 38, 39, 40 

PS nevyhazuj, přines v září, při počátečním opakování bude žádoucí. 

Navštiv mě při konzultacích, abych se podívala, jak jsi vyrostl/a. ☺ 

Ti, kdo poctivě pracovali, se mohou těšit na pěknou známku. ☺ 


