
Minulý týden jsme si vyzkoušeli telekonferenci a zjistili, že to funguje, dnešní témata budou chtít 

asi dovysvětlit, takže na konci máte termíny telekonferencí, nikoho nenutím, ale budu vysvětlovat, 

abyste lépe pochopili. Uvedené zápisy si zapište do sešitu. Zkuste odpovědět na otázky a vyluštit 

tajenku. Ve čtvrtek se budu těšit na setkání s vámi. Pokud má někdo z vás skype, máte možnost si 

mě najít. Pak mě kontaktujte přes email, domluvíme se na dni a čase a můžeme konzultovat i 

individuálně. 

Raný novověk (1526 -1648) 

Změny ve společnosti 
Rozdělení na stavy = skupiny lidí, kteří se spolu s panovníkem podílejí na vládě 

a) šlechta (páni, rytíři a zemané) 

b) měšťanstvo (obchodníci a řemeslníci) 

c) duchovenstvo (církev) 

scházeli se na zemském sněmu (dnes parlament) 

měli 3 důležitá práva : 

1) hlasovat o vybírání daní (dalo se použít x panovníkovi) 

2) volit panovníka 

3) svolávat zemskou hotovost (armádu) v případě ohrožení země 

Stavy omezovaly moc panovníka  stavovská monarchie 

 

Otázky k zodpovězení: 

A) Byli lidé v tomto období souzeni podle stejného práva? Platila tedy rovnost před zákonem? 

B) Stručně vysvětli pojem střídavý systém a co jsou to pícniny. 

Odpovědi na obě otázky najdeš v hnědém sloupečku na okraji učebnice! 

 

Změny ve výrobě 

Manufaktury 

od 16.st.  - změny v řemeslné výrobě začaly vznikat manufaktury = ruční dílny (práce se dělá bez 

strojů – ručně) výroba se rozdělí na jednotlivé kroky, pracovník nevyrábí celý výrobek  

rychlejší a levnější výroba 

Manufaktury dělíme : 

a) soustředěné = na jenom místě(stavba lodí, výroba zbraní ….) 

b) rozptýlené = na více místech (výroba látek) 

díky zámořským objevům – více drahých kovů  ražba více mincí rozšířilo se používání peněz 

 a) změny v placení poddanských dávek místo naturálií (např. obilí…) – peníze 

               b) rozvoj řemesel a obchodu 

Ke shrnutí důležitý pojem k zapamatování, budeme se s ním často potkávat – tajenka: 

bratr Konstantina (1. moravský arcibiskup)   7 – 1 

symbol husitů       5  - 2  

malba ve středověké knize      9 – 6 

nástroj určený k orbě      4 – 3 

léno         6 – 1 

autor naší 1. kroniky      6 – 5 

biskupská židle v chrámu      7 – 1 

obilí seté od 12. století      4 – 3 

člověk zde může získat nejvyšší vzdělání   10 – 1 

kostelík s kruhovým půdorysem     7 – 1 

místo porážky husitských polních vojsk (1434)   6 – 4 

Vyluštěný pojem převeď do češtiny a zapamatuj si jej!!! 

  

Odpovědi na dvě otázky za prvním článkem a vyluštěnou tajenku zašli do pátku 15.5.2020 

na kecinot18@email.cz  , pokud by to nešlo na kusak@zsstjicin.cz 
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telekonference k dovysvětlení učiva - termíny: VII.A čtvrtek 9.00 -9.45 

                                                                            VII.B čtvrtek 10.00 – 10.45 

 

 

 


