
 

Milé děti, 

tento týden se budeme věnovat dějinám. Přikládám odkazy na probírané učivo a poznámky, které je 

potřeba zapsat do sešitu nebo je můžete vystřihnout a vlepit do sešitu. Někteří z Vás už mi poslali 

velmi pěkně vypravované pracovní listy. Ostatní prosím o jejich doplnění a poslání.  

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230029-premysl-ii-otakar 

uč. str. 21 – 22 

 

Zápis do sešitu: 

Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý 

• syn Václava I. 

• byl schopný, cílevědomý panovník, tvrdý válečník, smělý a bezohledný člověk 

• ŽELEZNÝM se jevil svým spojencům a nepřátelům díky svým oddílům jízdních rytířů v těžkém 

brnění 

• velké bohatství z dolů na stříbro mu přineslo označení zlatý  

• válečnými taženími i dvojím sňatkem se stal jedním z nejmocnějších evropských králů 

• nepřátelství Rudolfa Habsburského a Přemysla Otakara II. vedlo k bitvě na Moravském poli  

https://www.youtube.com/watch?v=R8IM-

KcQ8l0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=33 

https://edu.ceskatelevize.cz/vaclav-ii-5e441a6bf2ae77328d0a6c66 

Zápis do sešitu: 

Václav II 

• syn Přemysla Otakara II. v době otcovy smrti mu bylo teprve 7 let 

• strýc a poručník Ota Braniborský ho uvrhl do vězení (nejprve hrad Bezděz později Německo) 

• po pěti letech ho česká šlechta vrátila zpět do země 

• podporoval rozvoj měst, řemesel, obchodu 

• zavedl i nové peníze pražský groš 

 Vyráběl se ze stříbra objeveného v Kutné Hoře.  
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• stal se i polským králem a pro syna Václava III. získal uherskou korunu (dnešní Maďarsko) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&in

dex=32 

Zápis do sešitu: 

Václav III. – poslední Přemyslovec 

• vládl třem královstvím: českému, polskému a uherskému 

• vládl pouze jeden rok, vzdal se uherské koruny a vypravil se s vojskem do Polska, na cestě byl 

roku 1306 v Olomouci zavražděn 

• neměl sám potomka a byl posledním mužem z rodu Přemyslovců, říkáme, že Přemyslovci 

vymřeli po meči  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dN12L8KU7a8&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&

index=34 

1. Jak se říkalo Přemyslu Otakarovi II.? Proč? 

2. Kde a jak zemřel Přemysl Otakar II.? 

3. Jaké měl dětství měl Václav II.? Jaký byl panovník? Co nechal razit Václav II? 

4. Jak dlouho vládl Václav III.? Proč? 

5. Říkáme, že Přemyslovci vymřeli po meči. Co to znamená? 
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