
Moji milí, moc vás v novém týdnu zdravím. 

 

Jak se vám dařila práce? Moc děkuji za e-maily a pozdravy od vás! 

V tomto týdnu se dozvíme, kdo a kdy získal pro české země královskou korunu. Takže už se 

budeme učit o vládě přemyslovských králů, o životě lidí v té době, atd. Věřím, že to pro vás 

bude opět zajímavé! 

Ráda bych se s vámi pozdravila i na „živo“  Kdo budete chtít, budu online přítomna 

v pátek 5. 6. v čase 12:30 – 13:00 na tomto odkazu: https://telekonference.eu/join/z3d9rk 

(vy už postup určitě znáte, ale pro jistotu ještě jednou:) 

Kliknete na uvedený odkaz: https://telekonference.eu/join/z3d9rk 

Poté zadáš jen své jméno (např. Verča) a dáš povolit mikrofon a webkameru a jsi TAM. 

NIC se neinstaluje. 

Prohlížeč: Využijte prosím prohlížeč Google Chrome, kdo nemá, může si nainstalovat 

(dole odkaz, trvá to asi minutu) 

https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--

a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds 

 

Tento týden budete opět potřebovat sešit, pouzdro, učebnici a pracovní sešit, mobil/pc 

s internetem. 

Začneme čtením učebnice na stranách 30 - 33 (rozdělte si na 2x, nejdříve vláda 

přemyslovských králů 30, 31 poté zápis a například další den život za vlády přemyslovských 

králů 32, 33).  

Po přečtení textu Vláda přemyslovských králů si zapište zápis do sešitu. Psaní si rozvrhněte 

podle potřeby, nemusíte dělat najednou! 

 

Zápis: 

VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ 13. století  

– pro české země období rozkvětu  

- vznikají první města  

  

PŘEMYSL OTAKAR I.   

- zdatný panovník  

- v roce 1212 získal od německého krále za pomoc v boji Zlatou bulu sicilskou = listina 

zaručující, že se královský titul dědí z otce na syna        
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VÁCLAV I.            

- syn Přemysla Otakara I.  

- pokračuje v osidlování zalesněných oblastí  

- díky nalezištím stříbra dochází k otevření prvních stříbrných dolů v Jihlavě, později v Kutné 

Hoře  

  

ANEŽKA ČESKÁ               

- dcera Přemysla Otakara I.  

- pomáhala chudým a nemocným lidem      

- založila Anežský klášter se špitálem  - byla prohlášena za svatou  

 

PŘEMYSL OTAKAR II.  

- syn Václava I.  

- označuje se jako král železný a zlatý     

- padl v bitvě na Moravském poli  

  

VÁCLAV II.    

- syn Přemysla Otakara II. - uvězněn svým strýcem Otou Braniborským na hradě  

  Bezděz - podporoval rozvoj měst, řemesel i obchodu  

- dal razit pražské groše 

- stal se i polským králem  

- pro svého syna Václava III. získal uherskou korunu  

  

VÁCLAV III.  

- syn Václava II. - vládl třem královstvím: českému, polskému a uherskému (dnešní 

Maďarsko)  

- na cestě do Polska v Olomouci zavražděn, v roce 1306  

- Přemyslovci vymřeli po meči (Václav III. neměl žádné   

  děti)   

 

 

 

 



Nyní už víte, co důležitého znamenal dokument Zlatá Bula sicilská, a znáte jména králů 

z rodu Přemyslovců.  

Přečtěte si, jak lidé za vlády Přemyslovců žili – učebnice strana 32, 33. Po přečtení si 

vypracujte pracovní sešit na stranách 18 a 19. 

 

A kdo můžete, podívejte se na naše známé Dějiny českého udatného národa: 

https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=i9Cxf5pIKn0 

https://www.youtube.com/watch?v=oRBHuWSvR6o 

https://www.youtube.com/watch?v=WG_mBmDGNRg 

https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs 

https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY 

 

Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor. 

Když budete něco potřebovat, piště na chroustova@zsstjicin.cz a budu se těšit v pátek online. 

 

Blanka Chroustová 
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