Ahoj všichni.
Nové pracovní listy budu do budoucna zadávat a řešení přijímat
přednostně přes Bakaláře (domácí úkoly). Zkuste se do nich
přihlásit a prohlédnout si tam aktuální zadání. Po vypracování mi
pak touto cestou zkuste poslat zprávu i s přiloženým výsledkem
(stále může mít formu textového souboru nebo fotografie
vyhotovené práce). V Bakalářích - domácích úkolech je přiložena
i prezentace, kterou si můžete prohlédnout a je tam uveden i
termín odevzdání.
S pozdravem
Ladislav Hrdina
Hodnocení předchozích pracovních listů Vám budu postupně rozesílat
(pokud jsem tak již neučinil) na Vaše účty v týdnu od 6. do 10. 4.

Na další stránce následuje PRACOVNÍ LIST 6
↓

DĚJEPIS - PRACOVNÍ LIST 6 – Český stát
1)Opakování – Přiřaď správně české panovníky k událostem a skutečnostem:
- získal královský titul v roce 1085 - …………………………….
- ustanovil, že vládu bude dědit vždy nejstarší Přemyslovec ………………………………..
- dosáhl zřízení biskupství v Praze - …………………………….
- přesídlil z Levého Hradce do Prahy - ………………………...
- získal Zlatou bulu sicilskou - …………………………….
- byl zavražděn vlastním bratrem - …………………………….
- přivezl do Čech ostatky sv. Vojtěcha …………………………….
- měl za ženu Drahomíru - …………………………….
dal vyvraždit rod Slavníkovců - …………………………….
2)Doplň rodokmen posledních Přemyslovců (osoby a události najdeš v
učebnici na str. 93 – 97):

3)Přečti si kapitolu v učebnici na str. 93 – 97 a doplň vynechané pojmy
v zápise (můžete-li, listy si vytiskněte a vlepte do sešitu)
Poslední Přemyslovci
Ve 13. století ustaly v českém království boje o moc mezi Přemyslovci
- byla objevena nová naleziště stříbra v okolí ………………
a v ………………………………..
- Přemysl Otakar I. a jeho syn Václav I. upevnili moc králů i přes odpor
………………….
Přemysl Otakar II. (1253 – 1278) – „král …………………………………“
- připojil k českému království ………….……, …….…………., …..…………,
………………... a výboji rozšířil stát k ……………………… moři
zúčastnil se křížové výpravy do …………………. a na pobřeží Baltského moře
založil město …………………………………………..….
- usiloval o trůn Svaté říše římské, ale německá knížata se bála jeho síly a zvolila
místo něj ……………………………………………..
- založil mnoho měst (roku 1265 – ………………………………………..)
- 1278 – padl v bitvě na …………………………………………, kde bojoval proti
Rudolfu Habsburskému (část české šlechty ho zradila)
Václav II. (1283 – 1305)
- v době smrti otce mu bylo ……. let → zpočátku za něj vládl strýc Ota Braniborský,
který drancoval Čechy, aby se co nejvíce ……………………. - navíc Ota Václava
……………………………………………………..
poté, co se roku 1283 Václav chopil vlády, obklopil se dobrými
rádci
- nevedl žádné ……………….
- dal razit nové mince - …………………………..
- vydal nový horní zákoník
(stanovoval pravidla těžby drahých
kovů)
- získal pro sebe …………….. královskou korunu a pro
syna korunu ……………….
zemřel ve 34 letech
Václav III. (1305 – 1306)
- byl sice krátce králem ve třech zemích, ale nakonec se
musel …………………….. koruny vzdát
- vydal se na vojenské tažení do Polska – cestou byl ale v
…………………………. zavražděn  Přemyslovci
vymírají po …….…

