
Dějepis VII. Třída 

 

Milé žákyně, milí žáci, 

v minulých dnech jsme kontrolovali úkoly, které jste doma vypracovávali. Vybraná cvičení  

a příklady vyučující opravili, případně ohodnotili pochvalou, pochvalnou nálepkou.  

 

Po kontrole jsme pro 2. stupeň sjednotili a upřesnili pravidla pro domácí vzdělávání, která 

platí od 7. zadání: 

 

Domácí práce – úkoly i zápisy nového učiva, které pro vás vyučující chystají, budou pěkně 

esteticky zpracované. Na začátku každého zápisu bude ručně napsaný nadpis. 

 

Zápisy: 

1. Mohou být čitelně psané rukou s odpovídající úpravou. 

2. Mohou být i vytištěné ze zadání.  

 V tomto případě je nutné vybrat z vloženého zadání pouze části zápisu k látce, 

popřípadě příklady, obrázky (nebudete vkládat do sešitu e-mailové adresy 

vyučujících, kontakty na školu nebo odkazy k procvičování, na videa, pokyny 

vyučujících…).  

 Zápis/obrázek bude pěkně obstřihnutý a nalepený po celé ploše výstřižku.  

 Výstřižek nesmí být přeložený a nesmí vyčnívat ze sešitu. 

Sešity ani po kontrole neničte a nevyhazujte. Po návratu do školy a v příštím školním roce 

s nimi budete pracovat a využívat je při vysvětlování, doplňování a prohlubování daného učiva. 

Proto je potřeba, aby zápisy byly pečlivě zpracované.  

 

Vložená zadání z jednotlivých předmětů pro žáky 2. stupně budou mít na konci uvedené              

3 kontrolní otázky. Odpovědi napíšete čitelně rukou do sešitu v závěru každého zápisu. 

 

Ať se vám daří! 

                                      Těšíme se na shledání ve škole 

                          Vedení ZŠ Zborovice 

 

 

 

 

 

 

1. Přečíst učivo „Úspěchy a nečekané pády posledních Přemyslovců“ na str. 

66-67 

2. Zápis do sešitu: 



 

Vláda posledních Přemyslovců 

Přemysl Otakar I. 

- vláda: 1197-1230 

- roku 1212 získal od císaře Fridricha II. listinu nazvanou „Zlatá bula 

sicilská“, ve které potvrdil, že titul českého krále bude dědičný, z Českých 

zemí udělal království a potvrdil územní rozsah českého státu 

- začala platit zásada prvorozenství (nárok na trůn měl nejstarší panovníkův 

syn) 

- budoval hrady a dal popud k založení prvních královských měst (Olomouc, 

Hradec Králové, Znojmo…) 

Václav I. 

- vláda: 1230-1253 

- byl jednooký (o oko přišel na honu) 

- pokračoval v budování gotických hradů a zakládání měst (Žatec,                 

Ústí nad Labem, Brno…) 

- podporoval vzdělanost a rytířskou kulturu 

- provedl stavební úpravy Starého Města pražského 

- jeho sestra Anežka se proslavila péčí o nemocné, založila řád křížovníků 

s červenou hvězdou, v roce 1989 byla prohlášena za svatou 

Přemysl Otakar II. 

- vláda: 1253-1273 

- jako osmnáctiletý se oženil s asi padesátiletou vdovou (získal Rakousy), 

neměl žádné potomky, rozhodl se rozvést 

- druhým sňatkem s vnučkou uherského krále upevnil mír s Uhrami 

- získal Chebsko, Korutany a Kraňsko, založil 50 měst 

Toužil stát se císařem, ale sousedé se báli jeho rozpínavosti a podpořili proti 

němu Rudolfa Habsburského. To se Přemyslovi nelíbilo a proto r. 1278 došlo 

k bitvě na Moravském poli, kde Přemysl padl. Vítězný Rudolf si dočasně 

ponechal Moravu a do Čech dosadil poručníka osmiletého Václava II. Otu 

Braniborského. Braniboři v Čechách loupili, byla neúroda a hladomor. 

Václav II. 

- vláda: 1283-1305 

- nastoupil na trůn jako dvanáctiletý 

- rozvoj těžby stříbra (Jihlava, Kutná Hora) 



- vydal horní zákoník (pravidla pro dolování rud) 

- začal razit novou minci – pražský groš 

- získal polskou korunu a pro svého syna Václava III. uherskou korunu 

- zemřel ve 34 letech na tuberkulózu 

Václav III. 

- vláda: 1305-1306 

- nastoupil na trůn v 16. letech 

Vydal se na výpravu do Polska, aby obhájil po otci zděděný titul polského krále, 

cestou se zastavil v Olomouci, kde byl r. 1306 zavražděn = vymření 

Přemyslovců po meči – vládli více než 400 let. 

 

internetová příprava a procvičení:  

www.skolasnadhledem.cz 

https://www.umimefakta.cz/testy-dejepis 

http://www.testpark.cz/testy/dejepis  

http://www.edu.ceskatelevize.cz 

 

Kontrolní otázky: 

1. Ve kterém roce byla vydána Zlatá bula sicilská? 

2. Který král měl sestru Anežku? 

3. Jak dlouho vládl rod Přemyslovců? 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.umimefakta.cz/testy-dejepis
http://www.testpark.cz/testy/dejepis
http://www.edu.ceskatelevize.cz/

