
Úkoly : 

1. Znovu si pročíst článek Objevné plavby – učebnice str. 88 – 92, včetně sloupečků v modrém poli 

na str.88, str. 91(Předkolumbovská Amerika), str.92 Španělští dobyvatelé 

2. Zapsat do sešitu zápis 

3. Vypracovat si odpovědi na otázky z učebnice 

4. Vypracovat pracovní list 

 

Dále článek Dějiny českých zemí – Poslední Přemyslovci str. 93 – 97, 

včetně sloupečků v modrém poli, najít na internetu odpovědi na otázky pod fotografií lebky Přemysla O.II. 

tex o Vítkovcích, na str.97  informace o Anežce české, zjistit její svatořečení 

vypracovat odpovědi na otázky na str. 94, 95, 96, 97 

vypracovat odpovědi úkolů v pracovním listě 

 

Objevné plavby 

příčiny : 1) přerušení obch. cest s Orientem 

               2)nedostatek drahých kovů 

               3) informace o bohatství dalekých říší na východě 

v 15. st. - zdokonalení stavby lodí (větší podpalubí, kormidlo, plachty) 

              -lepší orientace na moři (kompas, astroláb) 

plavby  1487 Bartolomeo Diaz → mys Dobré naděje 

             1492 K. Kolumbus → Amerika ( Nový svět) 

             1498 Vasco da Gama podél břehů Afriky doplul do Indie 

             1519 – 1522 Ferdinand Magalhậes (magalješ) cesta kolem světa  

            (Ohňová země) → potvrdil názor o kulatosti země 

V Americe domorodé obyvatelstvo → Indiáni  

Důsledky : + objeveny nové kontinenty 

                 nové druhy plodin (brambory, rajčata, kukuřice, tabák ……..)  

   nová zvířata 

nové zdroje drahých kovů → rozvoj obchodu 

—  říše Aztéků (Mexico) a Inků (Peru) vyvráceny šp. dobyvateli  

( Cortéz, Pizzaro) 

      zavlečení nemocí = další likvidace Indiánů 

      dovoz černých otroků z Afriky (nelidské podmínky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list - objevné plavby 

1. Objevné plavby se mohly uskutečnit díky dokonalejší……………………… 

……………………….Stavěly se k………………………. a menší k…………………. 

K jejich ovládání se začalo využívat ………………………., větší rychlosti se 

dosahovalo díky většímu počtu p…………………………,které se navíc mohly lépe 

nastavovat v………………… 

Zdokonalila se také …………………………. na moři, a to díky využívání  

k………………………… a a………………………, kterým se určovala zeměpisná 

……………………………. 

 

2. Do tabulky doplň chybějící údaje: 

rok cestovatel objev 

    Bouřlivý mys - Mys dobré naděje 

1492     

  Vasco da Gama   

1519 - 1522     
 

3. Objevné plavby přinesly do Evropy mnoho nových poznatků, dostaly se sem i dosud 

neznámé plodiny. Zkus zjistit,odkud pochází : 

 kukuřice………………………. rajská jablíčka…………………………  boby……………. 

brambory……………………..  kakao…………………….. káva………………………. 

čaj …………………….  kaučukovník………………………… 

 

4. Jaký byl  hlavní cíl cest španělských dobyvatelů do nových končin? Vyznač správnou 

odpověď: 

a) hledání nových plodin 

b) snaha najít bájnou zemi plnou zlata – Eldorádo 

c) získat pro Španělsko nové obchodní partnery 

 

5. Po kom je pojmenována Amerika ………………………………. 

Kdo dal nejjižnějšímu cípu Afriky pojmenování Mys dobré naděje …………………. 

Kde vzal ostrov San Salvador své pojmenování? Co toto jméno znamená v češtině? 

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Století posledních Přemyslovců 

1) ve 13 st. díky novému nástupnickému řádu – prvorozený syn   

ustaly boje o moc = upevnění moci Přemyslovců  

2) nalezena nová naleziště stříbra (K.Hora) – roste bohatství státu 

to vše vedlo k výbojům → jih 

Václav I. (1230 -1253) – odrazil Mongoly (1241) 

Přemysl Otakar II. (1253  - 1278) král železný a zlatý 

rozšířil území č. státu 

snaha získat cís. korunu → ale 1273 císařem zvolen Rudolf Habsburský, 

boj s ním – zrada šlechty 1278 bitva na Moravském poli – P.O. zabit 

místo malého Václava Ota Braniborský – drancování země 

Václav II.(1283 -1305) – rozkvět země : 

1300 pražské groše, horní zákoník, koruna pol. krále 

1301 i uher. král 

Václav III. 1306 při tažení do Polska zabit v Olomouci vymření Přemyslovců po meči, 

země bez vládnoucí dynastie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Pracovní list – Poslední Přemyslovci  
1. V následujícím textu najdi 5 chybných údajů a oprav je jak by měly být správně: 

Přemysl Otakar I. nebyl prvním dědičným králem. - Oprava ……………………………… 

Potvrzení dědičnosti královského titulu bylo v listině zvané Zlatá bula neapolská. 

-oprava………………………………………… 

Získali jsme ji v roce 1122. oprava - …………………. 

Po smrti Přemysla Otakara I. nastoupil na trůn Václav II., ten porazil na Moravě Araby. 

-oprava…………………………………………….. 

2. Doplň správně chybějící části textu: 

Přemysl Otakar II. rozšířil území českého státu k ………………………moři. Během křížové výpravy do 

pohanských oblastí k Baltu založil město zvané ……………………. Na vrcholu moci se ucházel o korunu 

krále ……………………… říše ……………………… 

V boji byl však poražen ……………………….. Habsburským. Stalo se tak v r…………. 

V bitvě na ……………………………poli. 

 

3. Urči kdo jsem a napiš název kláštera, který jsem založil. Napiš také název nově ražených mincí. 

V době smrti mého otce mi bylo pouhých 7 let. V mládí mě můj poručník uvěznil na Bezdězu a později 

v Bavorsku. Stal jsem se králem českým a pak také polským. Nedaleko Prahy jsem 

založil klášter, kde jsem byl pohřben. Nechal jsem razit nové mince. 

Moje jméno je ……………………… 

Název kláštera, který jsem založil ………………………… 

Mince dostaly pojmenování ……………………..  …………………….. 

 

4. Vytvoř správné dvojice: 

A) Přemysl Otakar I.    1. vpád Mongolů na Moravu 

B) Václav I.     2. horní zákoník 

C) Přemysl Otakar II.    3. vymření Přemyslovců po meči 

D) Václav II.     4.Zlatá bula sicilská 

E) Václav III.     5. bitva na Moravském poli 

 

5.  Do rodokmenu doplň chybějící jména: 

Přemysl Otakar I. 

⇩ 

                ⇩                                                                                                                                            ⇩           
sv. …………………………………..                 …...…….....…………………….    
              zakladatelka                        (123O – 1253) 

           řádu křížovníků 

        s červenou hvězdou          ⇩   

                                                                                                                           

        ………………………………….. 

                              král železný a zlatý 

             ⇩   

         

     ………………………………….. 

  manželkou byla  Eliška Rejčka 

             ⇩   

⇩                                                                                                                                 ⇩ 
................................................................      ………………………….. 

česká královna, manželka Jana Lucemburského              1306 zavražděn v Olomouci 

 

 


