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DĚJEPIS – 7. ROČNÍK  

Zdravím všechny své žáky a posílám první várku úkolů z dějepisu. Předně vás prosím o 

důkladné přepisování poznámek, kterými vás budu průběžně zásobovat. Preferuji přepisování 

poznámek ručně do sešitu. Tímto způsobem se totiž danou látku i učíte. Pokud se rozhodnete 

poznámky si vytisknout a nalepit do sešitu, je to vaše rozhodnutí a já ho budu akceptovat. 

Obrázky a mapky u jednotlivých poznámek slouží jako doplňující informace, abyste věděli o 

kom, resp. o čem je řeč. V sešitě být samozřejmě nemusí.  

Dále vám budu zadávat úkoly s jasnými pokyny k vypracování. U úkolů bude vždy uvedeno, 

do kdy je máte vypracovat. Dále u jednotlivých úkolů bude napsáno, jestli budou 

klasifikovány či jakým jiným způsobem budou hodnoceny.  

Veškeré úkoly budou koncipovány tak, aby vám k vypracování postačovaly poznámky ze 

sešitu a text v učebnici. Samozřejmě můžete využívat i další informační zdroje – internet, 

encyklopedie apod.  

Vypracované úkoly mi zasílejte na adresu reditel@zskasejovice.cz. Úkoly 

vypracujte nejlépe ve Wordu či jiném textovém editoru, popř. napište ručně do sešitu či na 

papír, vyfoťte a pošlete jako přílohu (obrázek) emailem.  

Berte to, jako když se učíte ve škole, zbytečně nic nepodceňujte, čas na to máte, nemáte totiž 

prázdniny. Toto je alternativní forma výuky v době tzv. nouzového stavu.  

V případě, že vám bude něco nejasné nebo budete mít s vypracováním úkolů nějaký problém, 

tak mi napište. V rámci svých možností s vámi vše zkonzultuji.  

Referáty zadané ve škole zůstávají v platnosti. Vypracované posílejte na výše uvedený email. 

Vyhněte se kopírování textů z internetu. Použitý text se pokuste přeformulovat a vybírejte 

opravdu jen to nejdůležitější + nějaké zajímavosti navíc. Referáty budou klasifikovány.  

Přeji hodně úspěchů při plnění zadaných úkolů a samozřejmě počítejte s tím, že po návratu do 

školy vás určitě nějaký testík nemine.  

POZNÁMKY DO SEŠITU SI PŘEPIŠ DO PÁTKU 20.3. 2020, do stejného termínu si 

tuto látku prostuduj v učebnici 

POZNÁMKY DO SEŠITU, k prostudování látka v učebnici  

VÁCLAV I.  

(1230 – 1253) 

 Václav I., zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_I. 

• nazýván jako král rytířů či Jednooký král 

• syn Přemysla Otakara I.  

• upevnil moc českých králů 
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• roku 1241 vtrhli to Evropy mongolští Tataři, vyplenili Moravu, Slezsko, Polsko, Uhry 

a Slovensko 

• vojsko Václava I. uchránilo od tatarského nebezpečí české země a střední Evropu 

• došlo k rozvoji hornictví – těžba stříbra 

• v Rakousku se rozpoutaly války ohledně nástupnictví (války o dědictví babenberské) 

• sestrou krále Václava I. byla sv. Anežka 

SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ  

 Sv. Anežka Česká, zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=sv-

anezka-premyslovna-pohledem-historika&cisloclanku=2011120135 

• založila v Praze klášter se špitálem Na Františku (dnešní Anežský klášter) 

• je pokládána za patronku chudých a nemocných 

• zasloužila se o založení jediného českého církevního řádu – řád křížovníků s červenou 

hvězdou  

• 12. listopadu 1989 byla prohlášena za svatou 

 

PŘEMYSL OTAKAR II.  

(1253 – 1278) 

 Přemysl Otakar II, zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II. 

• označován jako král železný a zlatý (železný pro svou vojenskou moc a zlatý pro 

velké bohatství) 

• výrazně rozšířil území českého státu (hranice českého království sahaly od Krkonoš a 

ž téměř po Jaderské země) 

• získal Rakousy, Kraňsko, Korutansko, Štýrsko a Cheb 

• usiloval o získání titulu německého císaře, tím se ale stal jeho konkurent Rudolf 

Habsburský 

• roku 1278 došlo k bitvě na Moravském poli, zde byl Přemysl Otakar II. proražen 

německým císařem  

Vnitřní politika Přemysla Otakara II.  

• za jeho vlády vrcholí kolonizace 

• podporoval rozvoj hornictví a vznik nových měst (založil více jak 25 měst) 
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• města založená Přemyslem Otakarem II.: České Budějovice, Písek, Uherské Hradiště, 

Uherský Brod, Litovel, Kolín, Čáslav,,, 

• založil klášter Zlatá koruna v jižních Čechách a hrad Bezděz 

• za jeho vlády začal zasedat zemský soud 

• k zapisování důležitých záznamů sloužily tzv. zemské desky 

Anežský klášter v Praze, zdroj: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ane%C5%BEsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter 

VÁCLAV II.  

(1278/1283 – 1305) 

• na trůn by roku 1278 usedl jako nezletilý (bylo mu 7 let), proto za něj vládl jeho 

poručník Ota Braniborský – období označované jako „Braniboři v Čechách“ 

• roku 1283 se vlády v Čechách ujímá Václav II.  

• udělal v zemi pořádek, nevedl války 

• podporoval rozvoj obchodu, řemesel a hornictví 

• roku 1300 nechal razit stříbrné mince – PRAŽSKÉ GROŠE 

• roku 1300 získal polskou královskou korunu (oženil se s Eliškou Rejčkou) 

• roku 1301 získal pro svého syna Václava II. uherskou královskou korunu 

 

Pražský groš, zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_gro%C5%A1 

VÁCLAV III.  

(1305 – 1306) 

• podnikl vojenské tažení do Polska 

• při této cestě byl roku 1306 zavražděn v Olomouci 

• roku 1306 vymřel rod Přemyslovců po meči ( = v mužské linii) 
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DOMÁCÍ ÚKOL – SAMOSTATNÁ PRÁCE 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ /ODESLÁNÍ: PÁTEK 20.3. 2020 

HODNOCENÍ: TATO PRÁCE BUDE KLASIFIKOVÁNA 

ZADÁNÍ: VYPRACUJ ODPOVĚDI NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY 

1) V kterém státě a jakém století vznikla románská kultura? 

2) Napiš 3 základní typy církevních staveb, které vznikly v době románské kultury.  

3) Pojmenuj jednotlivé prvky románské architektury (stavitelství). 

                                               
 

4) Vysvětli pojem kolonizace. 

5) Napiš alespoň 2 způsoby získávání nové půdy v období vrcholného středověku.  

6) Uveď, kdo v období vrcholného středověku zakládal města, a čeho byla centrem. 

7) Vysvětli pojem věnné město.  

8) Napiš 5 míst, která byla nejvýhodnější k založení nového města.  

9) Vypiš 5 městských práv. 

Max. počet získaných bodů: 25 


