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DĚJEPIS – 7. ROČNÍK – POZNÁMKY PRO TÝDEN OD 27.4. DO 30.4. 2020, v pátek 

1.5. 2020 je státní svátek 

Pokračujeme dějinami vrcholného středověku, tentokrát se přesuneme do východní a střední 

Evropy.  

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

VÝCHODNÍ A STŘEDNÍ EVROPA – učebnice str. 84-85 

RUSKO 

• v polovině 13. století začali na Kyjevskou Rus útočit mongolští Tataři – Mongolové 

• Mongolové = bojovní kočovníci ze střední Asie 

• v jejich čele stál Čingischán – Velký chán 

• útočili na okolní státy – Kyjevskou Rus, Čínu… 

• dobyli Kyjev  

• v polovině 13. století vpadli Tataři do Evropy =˃ u Olomouce byli zastaveni českým 

králem Václavem I., vyplenili Uhry, ale nedobyli je  

• v jihoruských stepích založili svůj stát – chanát Zlatá horda 

• na konci 15. století začal vliv Zlaté hordy slábnout, dobyl ji moskevský kníže Ivan III. 

a prohlásil se carem  

 
Čingischán – první Velký chán Mongolů 

POLSKO A LITVA 

POLSKO 

• od 11. do 14. století nemělo Polsko schopného panovníka (bylo rozdrobeno, nemělo 

přístup k moři) 

• na konci 14. století se vlády ujímá dynastie Jagellonců (litevský kníže Jagello a polská 

dědička trůnu Hedvika) =˃ spojení Polska a Litvy =˃ vznik mocného státu 

• došlo k christianizaci Litvy (pokřesťanšťování, šíření křesťanství)  

• roku 1410 – bitva u Grünwaldu =˃ porážka řádu německých rytířů 

Zdroje obrázků:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cingisch%C3%A1n 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cingisch%C3%A1n
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A NA ZÁVĚR VÝSLEDKY ÚKOLŮ Z MINULÉHO TÝDNE 

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 JAN BEZZEMEK vydal listinu zvanou 

VELKÁ LISTINA SVOBOD, v níž ustavuje volený sbor pětadvaceti BARONŮ, kteří měli DOHLÍŽET na to, 

zda král a jeho úředníci dodržují zákony. Pokud by král odmítal zjednat nápravu, měli DŮVOD donutit ho 

k tomu jakýmikoli prostředky.  

V době Jana Bezzemka žil údajně v Anglii ROBIN HOOD.  

Napiš, jak se proslavil: JAKO KRÁL ZBOJNÍKŮ. 

2) Dokonči větou správnou možností.  

 

a) Papežské schizma je    A současná vláda více papežů. 

b) Desátek byl …A poplatek od věřících církvi. 

c) Odpustek byl   B    prominutí trestu za hřích.  

d) Koncil je…    B církevní sněm.  


