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Letem světem českou historií – Od Keltů  k Marii Terezii 

Keltové přišli na naše území v ……………………………………… Byl to rozvinutý – zaostalý národ 

První opravdový stát na našem území byla………………………………………………, vládl zde např. kníže ........................... 

Co je to křesťanství?................................................................................................................................................. 

Kdo se zasloužil o jeho šíření?................................................................................................................................. 

V naší nejstarší kronice =…………………………..kronika, jsou i pověsti z českých dějin 

např:1………………………………………………2…………………………………………………3…………………………………………………………… 

Které postavy z naší historie byly prohlášeny za svaté?............................................................................................ 

Přemysl Otakar II. ,Václav II., patří  do rodu - Lucemburků -  Přemyslovců – Habsburků -  Jagellonců 

Jak se jmenovaly mince, které nechal razit král Václav II.?........................................................................................ 

Po vymření rodu ……………………………………(v roce ………….) na náš trůn usedl panovník z rodu ……………………………,. 

který měl přezdívku „král cizinec“.Významnější pro české země byl jeho syn……………………………………,protože  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jan Hus se znelíbil církvi, protože……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jak a kdy Mistr Jan Hus zemřel?............................................................................................................................... 

Jeho stoupencům se říká husiti. Začali vést války – proč?........................................................................................ 

Co bylo na jejich bojích (životě,výzbroji ……) zajímavého?...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Označ čísly 1.-6. tyto události v pořadí, v jakém se odehrály 

Příchod věrozvěstů na V.Moravu  vznik pražské univerzity  Sámova říše 

Husitské války    vymření Přemyslovců  příchod Keltů 

Jmenuj některé habsburské panovníky……………………………………………………………………………………………………………….. 

Čeští šlechtici se vzbouřili proti Habsburkům, shromáždili vojsko, bojovali v bitvách. Rozhodující byla bitva na 

……………………hoře ( roku ………………….) Jak bitva dopadla?.................................................................................. 

Jak byli povstalci potrestáni?.............................................. 

Kdo byl Jan Amos Komenský?.................................................................................................................................... 

Jaké změny zavedla ve své říši Marie Terezie a její syn Josef II.?............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Co to bylo nevolnictví?.................................................................................................... 

 



Letem světem českou historií – Od Keltů  k Marii Terezii - řešení 

Keltové přišli na naše území v 5. St.př.n.l. Byl to rozvinutý národ 

První opravdový stát na našem území byla Velkomoravská říše. Vládl zde např. kníže Mojmír I. a II., Svatopluk, 

Rastislav. 

Co je to křesťanství?Náboženství, které uctívá jednoho Boha, který je trojjediný – Otec (Stvořitel), Syn (Ježíš 

Kristus) a Duch svatý. Je nejrozšířenějším náboženstvím na světě a hlásí se k němu přibližně třetina lidstva. 

Kdo se zasloužil o jeho šíření? Věrozvěsti  Konstantin a Metoděj 

V naší nejstarší kronice =Kosmova kronika, jsou i pověsti z českých dějin např: O Čechovi, Libuši, Horymírovi 

Které postavy z naší historie byly prohlášeny za svaté? sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Ludmila, sv. Anežka 

Přemysl Otakar II. ,Václav II., patří  do rodu  Přemyslovců  

Jak se jmenovaly mince, které nechal razit král Václav II.? pražské groše 

Po vymření rodu Přemyslovců 1306  na náš trůn usedl panovník z roduLucemburků, 

který měl přezdívku „král cizinec“.Významnější pro české země byl jeho syn Karel IV. protože  

se významně zasloužil o rozvoj českých zemí. 

Jan Hus se znelíbil církvi, protože kritizoval rozmařilý život kněžích. 

Jak a kdy Mistr Jan Hus zemřel?6.7.1415 byl upálen za své názory v Kostnici. 

Jeho stoupencům se říká husiti. Začali vést války – proč? Pobouřila je Husova smrt. Chtěli žít v lásce, svornosti, 

chudobě, chtěli si být rovni. 

Co bylo na jejich bojích (životě,výzbroji ……) zajímavého , vycvičili si vojsko. Pro nedostatek zbraní si upravili 

zemědělské nářadí. Založili město Tábor. Znamením se stal kalich – říkalo se jim také kališníci. 

Označ čísly 1.-6. tyto události v pořadí, v jakém se odehrály 

3. Příchod věrozvěstů na V.Moravu 5. vznik pražské univerzity  2. Sámova říše 

6. Husitské války    4. vymření Přemyslovců  1. příchod Keltů 

Jmenuj některé habsburské panovníky  - Ferdinand I., Rudolf II., Marie Terezie, Josef II. 

Čeští šlechtici se vzbouřili proti Habsburkům, shromáždili vojsko, bojovali v bitvách. Rozhodující byla bitva na 

Bíléhoře ( roku 1620) Jak bitva dopadla? České vojsko bylo poraženo. 

Jak byli povstalci potrestáni? Bylo popraveno 27 českých pánů, další byli uvězněni, zabavoval se jim majetek, 

někteří emigrovali. 

Kdo byl Jan Amos Komenský?.učitel, kněz – říká se mu UČITEL NÁRODŮ 

Jaké změny zavedla ve své říši Marie Terezie a její syn Josef II.? reformy – povinná školní docházka, sčítání lidu, 

soupis půdy, nový řád roboty, reformy soudní, zrušení nevolnictví, povolení i jiných náboženství než jen 

katolického….. 



Co to bylo nevolnictví?.Lidé nebyli zcela svobodní – nesměli se ženit bez svolení pána, stěhovat se, robotovat…. 

......................................... 


	Úvodní list - Letem světem českou historií od Keltů k.pdf
	31 -Letem světem českou historií od Keltů k Marii Terezii.pdf

