
1 
 

DĚJEPIS – 7. ROČNÍK – POZNÁMKY PRO TÝDEN OD 20.4. DO 24.4. 2020 

Pokračujeme dějinami vrcholného středověku v západní Evropě (v minulém týdnu jsme se 

seznámili s tím nejdůležitějším z dějin Anglie a průběhem stoleté války. Tou budeme dnes 

pokračovat a zmíníme se o válce růží, která následně proběhla v Anglii). A na závěr vás čeká 

trochu opakování.  

PROČTI SI DANOU LÁTKU V UČEBNICI A PŘEPIŠ SI POZNÁMKY DO SEŠITU 

JANA Z ARKU (1412–1431) 

 
     Jana z Arku 

• na scénu vstupuje JANA Z ARKU (Johanka z Arku, Panna orleánská) 

• měla údajné poslání od Boha, měla dovést Francii k vítězství 

• pod jejím vedením dosáhla Francie velkých úspěchů  

• později byla Angličany zajata a obviněna z kacířství 

• roku 1431 byla upálena jako čarodějnice, později byla prohlášena za svatou 

 

• nakonec se podařilo Francii vytlačit Angličany ze svých území  

• roku 1453 – bitva Castillionu =˃ Anglii zůstal pouze přístav Calais =˃ Francie se stala 

evropskou velmocí 

VÁLKA RŮŽÍ  

• v Anglii došlo k oslabení moci krále 

• mezi šlechtickými rody se rozpoutala VÁLKA RŮŽÍ (1455–1485) 

• rod Yorků (bílá růže) x rod Lancasterských (červená růže) 

• roku 1485 se v Anglii vylodil poslední příslušník lancasterského rodu Jindřich VII. 

Tudor =˃ porážka Yorků =˃ nástup rodu TUDOROVCŮ  

 

Zdroje obrázků:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_z_Arku  

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lky_r%C5%AF%C5%BE%C3%AD 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_z_Arku
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lky_r%C5%AF%C5%BE%C3%AD
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A NA ZÁVĚR TROCHU OPAKOVÁNÍ… 

1) Doplň následující text. Sestav vyznačená písmena a vyjde ti jméno postavy, 

kterou určitě znáš. Podle pověsti žila v Anglii.  

Za základ anglického parlamentu pokládáme rok 1215, kdy král __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __  vydal listinu 

zvanou __ __ __ __ __ …__ __ __ __ 4_ 5_ __ …__ __ 2_ 3_ 7_ __, v níž ustavuje volený sbor pětadvaceti  

__ __ 1_ __ __ __, kteří měli 9_ __ 6_ __ __ __ __ __ na to, zda král a jeho úředníci dodržují zákony. Pokud by 

král odmítal zjednat nápravu, měli __ __ __ 8_ __ donutit ho k tomu jakýmikoli prostředky.  

V době Jana Bezzemka žil údajně v Anglii ___________________________________.  

Napiš, jak se proslavil: __________________________________________________ . 

Nápověda: baron (dej do správného tvaru), dohlížet, důvod… 

2) Dokonči větou správnou možností.  

 

a) Papežské schizma je    A  současná vláda více papežů.  B  označení pro volbu papeže.  

b) Desátek byl  …A  poplatek od věřících církvi.  B  anglická délková míra.  

c) Odpustek byl …  A  část střechy kostela.    B    prominutí trestu za hřích.  

d) Koncil je…      A   sněm, který volí římského krále.     B   církevní sněm.  

Napiš vždy např. e)A 

 

ŘEŠENÍ TĚCHTO ÚKOLŮ NEPOSÍLEJ!!! DOZVÍŠ SE HO PŘÍŠTÍ TÝDEN!!! 


