
Dějepis 7. ročník  20.4.-24.4. 

Milí sedmáci! 

 Netušil jsem, že vám to budu muset říct jako naprosto nechápajícím. Pokud vám za to, co si máte 

nastudovat a zapsat jako zápis do sešitu,  připojím pracovní list, předpokládám, že ho vypracujete a pošlete 

následně ke kontrole, abych věděl, že jste si neudělali prázdniny, protože ty budete mít až od 1.7., teď běží 

normální školní rok a vy se učíte trochu jiným způsobem, než kdybychom se potkávali ve škole. 

Takže čekám že se mi ze VII.A ozvou konečně také : Hasal, Chýlková, Lachová, Rýcová, Sládeček, 

Šnirchová a Zelenka.!!!! 

Ze VII.B pak Balogová, Bartoňová,Krejsa, Michalík, Studená ,Škarková,Šrubař, Valášek!!!! 

 

Dnešní téma: 

Pohusitské období 

 Prostuduj články v učebnici na str.109 – 111, pak proveď zápisy, rozdělení učiva na 2 části = Ladislav 

Pohrobek a pak Jiří z Poděbrad 

Zápisy: 

A) Ladislav Pohrobek  

Po †Zikmunda Lucemburského nastoupil jeho zeť Albrecht Habsburský 

ten však 1439 také zemřel a jeho syn Ladislav se narodil až po jeho pohřbu  Pohrobek 

v Čechách byla složitá situace hospodářská i náboženská 

vznikaly spolky šlechty a měst= landfrýdy  

významným byl východočeský → v jeho čele Jiří z Poděbrad → 1452 dobyl Prahu a prohlásil se za 

zemského správce za Ladislava Pohrobka 

1457 – Ladislav měl být korunován za českého krále, ale zemřel 

 

B) Jiří z Poděbrad 
1458 zvolen českým králem ( v Uhrách Matyáš Korvín) 

u nás složitá náboženská situace a) kališníci (přívrženci učení Jana Husa) 

                                                     b) katolíci 

 nelibost papeže s danou situací → křížová výprava , v jejím čele Matyáš Korvín– poražena 1469  

u Vilémova 

zahraniční politika – snaha sjednotit Evropu x  Turkům → bohužel neúspěšná 

1471 Jiří † → na  českém trůně Jagellonci 

 

Vypracuj a zašli ke kontrole  dva následující úkoly: 
 
1. Doplňovačka 
Zikmundovým nástupcem měl být jeho zeť …………………………………………….   ………………………………………… 
Po jeho smrti měl na trůn č………………………. a u………………………… nastoupit jeho syn……………………………….. 
zvaný ……………………………………, protože se narodil až po …………………………………………….. otce 
 V době, kdy byl nezletilý české země spravoval ……………….. …… …………………………………………., bylo to od roku ……….. 
 
 
2. Mírové snahy Jiřího z Poděbrad byly ve své době neobvyklé – předběhl svoji dobu o 500 let. 
    Existuje dnes nějaká organizace, jejímž cílem je odstranění války ze vztahů mezi zeměmi? Napiš její název: 
    …………………………………………………. 

 

 


