
Dějepis 7. ročník ( 30.3.- 3.4.) 

A) Václav IV.  

1. Pročti si text Václav IV.( str.102 – 103) 

2. Zapiš zápis : 
Václav IV. (1378 -1419) 

Od malička hýčkaný  po nástupu na trůn nechuť k vladař.povinnostem 

díky morové epidemii – hospodářské obtíže 

spory s praž. arcibiskupem 

nespokojenost vys. šlechty s jeho vládou  2x zajat a uvězněn 

jako řím. král neřešil papežské schizma 1400 sesazen z trůnu (místo něj Zikmund) 

složité záležitosti nedokázal řešit ani v Čechách = vznikalo mnoho konfliktů 

 

3. Odpověz na otázky za článkem na str. 103 

4. Pročti si shrnutí na str.103 

5. Pročti si text k dějinám Židů (modrý okraj) a zkus vypracovat  doplňovačku 

6. Ve slovníku cizích slov najdi význam slova pogrom 

Doplňovačka: 

První panovník, který vydal zákon o postavení Židů v našich zemích byl …………….. 

………………………. Podle něj byli ………………….. …………………..panovníka. 

To jim zaručovalo určitou ………………………….. Za ni platili králi vysoké …………. 

a poskytovali mu …………………. peněz.  

…………………….. pak vydal nařízení, které jim povolovalo půjčovat na úrok   

27  - ……%. Odůvodnil to tím, že ……………. je to pro Židy jediný způsob obživy, protože 

nemohou vlastnit  a obdělávat ……………………. 

Když vypukla ……………… epidemie byli z ní Židé obviněni a byly proti nim organizovány 

……………….Největší z nich byl v r. 1389, kdy byla židovská čtvrť v Praze……………………… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

B) Mistr Jan Hus 

1Pročti si článek na str. 104 -105 

2. Zapiš si zápis 

Mistr Jan Hus 
jeden  z nejvýznamnějších reformátorů (reforma = snaha o nápravu) 

       -  kazatel v Betlémské kapli (1402) 

- pečoval o jazyk český 

- učil na UK, byl děkanem, nakonec rektorem →1409 získal pro UK Dekret kutnohorský 

- kritizoval církev, zejména odpustky → 1412 byl dán do klatby, v Praze interdikt = Hus 

odešel na venkov, pokračoval ve svých kázáních → 

- 1414 koncil v Kostnici – Zikmundův glejt 

- v Kostnici ale uvězněn, nucen své učení odvolat → odmítl = 6. 7. 1415 upálen  

- bouře odporu v Čechách, v kázání pokračovali jeho žáci 

- zavedeno přijímání podobojí = chléb a víno (rovnost všech lidí) 

1416 upálen i Jeroným Pražský 

3.  Zkus si odpovědět na otázky na str. 105 

4.  Vyřeš tajenku a pojem vysvětli : 
 

 

 

 

 



Románský kostel s obdélníkovým půdorysem 8 – 7 

Obydlí řeholníků      7 – 2 

Malba v románských knihách    9 – 7 

Přístroj orientaci na moři     8 – 3 

Kněží museli dodržovat (neženili se)   7 – 5 

Místo, kde padl Jan Lucemburský   7 – 6 
 


