
Dějepis VII. 25.5. 

Pokračujeme v tématu reformace v Evropě. Dne se podíváme do Anglie (učebnice str.126 -127) 

 pak si ukážeme, co se po rozšíření reformace v Evropě změnilo (str.128) 

Pročti si článek a zapiš si do sešitu: 

 

Reformace v Anglii 

V Anglii od r. 1485 vládl rod Tudorů → 1509 na trůn nastoupil Jindřich VIII.  

dlouho neměl syna, jako svého nástupce  chtěl, aby ho papež rozvedl, papež odmítl  

proto zavedl novou (anglikánskou) církev, byl jejím představitelem 

začal pronásledovat katolíky 

1553 na trůn nastoupila nejstarší dcera Marie (katolička) → pronásledovala nekatolíky 

1558 její nástupkyní Alžběta I. nikdy se nevdala, vládla 44 let - ve shodě s parlamentem 

za její vlády rozkvět země, Anglie se zapojila do zámoř.ochodu 

podporovala nám. lupiče – korzáry (Francic Drake)  protesty Španělska → nakonec válka 

1588 vítězná bitva Angličanů na moři → Anglie se stala námořní velmocí 

začala zakládat kolonie v Americe 

po† Alžběty na angl. trůn nastoupil skotský král Jakub I. Stuart → prosazoval absolutní vládu 

 

Úkoly k tématu: 

1. Kolik měl Jindřich VIII. postupně žen, kolik z nich nechal popravit? 

2. Jak se jmenoval jediný Jindřichův syn, v kolika letech začal vládnout, jak dlouho vládl? 

3. jak se jmenoval významný anglický dramatik alžbětínské doby? 

4. Kolik divadelních her napsal, napiš názvy aspoň 3 nejznámějších. 

Jak se jmenovalo divadlo, kde se předváděly jeho hry? Ve kterém městě ho najdeme? 

 

Důsledky reformace 

vznikly nové církve – protestantské nebo evangelické (podle požadavku žít podle evangelií) 

mají společné znaky : 

1) přijímání  p……………………. 

2) důraz kladou na B…………….., především na N…………… z………………… 

3) bohoslužby se konají v m………………….. j…………………… 

4) neuznávají p……………………….. 

5) odmítají v……………………. k………………………. 

překlad Bible do mat. jazyků = rozvoj vzdělanosti 

reformace se rozšířila i do sever.států  Dánsko, Norsko, Švédsko – zde byl hlavou církve panovník 

katol. církev se nechtěla s protestantstvím smířit -= odstranění nepořádků (koncil v Tridentu) 

 snaha obnovit svoji moc = protireformace ( rekatolizace) 

výrazně jí s šířením katolické víry pomáhal jezuitský řád 

 

Úkoly k tématu : 

1. Koncil v Tridentu odstranil i jeden nešvar, za který byla katolická církev nejvíce kritizována. 

    Který nešvar to byl? 

2. Jak se jmenoval zakladatel jezuitského řádu? Kde bychom v Novém Jičíně našli jeho sochu? 

3. Ze str. 129 si k zápisu překresli tabulku, kdo patří mezi křesťany. 

 

Vyřešené úkoly mi posílejte do pátku 29. 5. 2020 na adresu kecinot18@email.cz 

Telekonference čtvrtek 28. 5. 2020 v 11.00 hod 
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