
Učebnice str. 149- 151. Prostuduj (nejen samotný text, ale i obrázky text pod nimi!!!), proveď 

zápisy a vypracuj úkoly za zápisy. 

 

Průběh války  

Válka začala českým stavovským povstáním  

Přes pomoc  N……………………..  byl Fridrich Falcký poražen 

Do války pak  byly vtaženy další protestantské země : A………………. a D………………….. 

a od r.1630 z obavy před rozpínavostí Habsburků i Š………………………….., 

i to však bylo poraženo díky vojevůdci A………………………… z V………………………. 

obavy z Habsburků měla i Francie → v r. …………….. vstoupila do války x nim a tím se síly 

v…………………………… 

dlouhá válka obě strany v…………………………….. → od r.1645 jednání o míru 

ten byl uzavřen r. ……… ve V………………………….. , proto se nazývá  

v……………………. m…………………….., znamenal konec 30leté války 

Úkoly: 

1. Švédové byli poraženi r.1632 v bitvě u Lützenu (Německo). Jejich král v bitvě padl. 

Zkus zjistit, jak se jmenoval. (pomůže ti internet) 

2. Albrechtu z Valdštejna se vymstila tajná jednání se Švédy. Když se to císař dozvěděl, rozhodl   

    se, že to jen tak nenechá. Kdy, kde a jak zemřel slavný vojevůdce? 

    Co nám v Praze připomíná jeho jméno?  

 

České země za 30leté války  

Po porážce stavovského povstání Ferdinand II. tvrdě trestal  

1) 1621 – poprava ……….  českých pánů na S………………….. n…………………….. 

2) zabavení majetků nekatolíků – tzv. k………………………. 

 

1627 vydáno O…………………….. z………………….. z…………………….: 

1) jediné povolené náboženství bylo k………………………………. 

2) Habsburkové jsou d………………………… na českém trůně 

3) němčina byla v úřadech zrovnoprávněna s č………………………. 

svobodní nekatolíci  museli buď přestoupit ke katolické víře nebo ze země 

o………………………. = nazýváme je e………………….  

nejvýznamnější byl Jan Á…………. Komenský 

prováděl reformy ve školství v řadě evropských zemí 

na konci války vtrhli do Prahy Švédové → vyplenili P…………….. h………………….. 

(ukradli Rudolfovy sbírky) 

Důsledky války: 

1) velký úbytek obyvatel 

2) úpadek zemědělství, řemesel a obchodu 

3) poddaným narostl počet dnů roboty 

 

Úkoly: 

1) Zkus zjistit jméno pražského kata, který popravoval české pány. 

2) Jakou přezdívku pro svoje reformy získal Komenský? Ve kterém městě v našem okrese působil    

    jako učitel? Kde je pohřbený? 

 

 

Vypracované zápisy a úkoly posílej do pátku 19.6.2020 na adresu kecinot18@email.cz 

Telekonference čtvrtek 18.6.2020 od 9.00 hod. 
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