
Dobrý den sedmáci. 

Minulý týden jste viděli video a přečetli jste si nové učivo – Husitství. Dnes budeme pokračovat. 

Než se však pustíme do další části Husitské revoluce, udělejte si kvíz. Ten slouží k opakování 

minulé látky. Jejíž znalost je nutná, abychom se posunuli dál. 

K opakování nám poslouží Kahoot. 

Je zde však pár rozdílů, než když kvíz hrajeme ve škole. Hru hraje každý

sám, kdykoliv. Musíte však kvíz stihnout do 19. dubna 23:00, po tomto

čase bude odkaz uzavřen. Jsou zde otázky typu vyber správnou možnost

nebo urči, jestli je výrok TRUE (pravdivý) nebo FALSE (lež). 

Pro spuštění hry prosím použijte následující odkaz. Musíte zadat přezdívku,

tou bude POUZE VAŠE JMÉNO. Snažte se! Vaše výsledky zpětně uvidím

a probereme si, kde jste dělali chyby a proč. Hodně štěstí! :)

https://kahoot.it/challenge/0807436?challenge-id=0827d878-487d-48d4-

863a-65142f0a1fc7_1586252358727

Poté si přečtěte v učebnici str. 78 – 81. Výpisky které jsou v tom dokumentu si také přečtěte, 

vytiskněte a nalepte do sešitu. Pokud nemáte možnost tisku, prosím přepsat.

Dobrovolný úkol: Na mail (Stixova@chelcickeho), mi prosím pošlete odpověď na otázku: Co si 

myslíš o husitské revoluci? (Byla k něčemu, bylo správné, že bojovali a měli dobré důvody k boji) 

Pokud si nejste jistí, jak odpovědět, přečtěte si znovu celou kapitolu.

https://kahoot.it/challenge/0807436?challenge-id=0827d878-487d-48d4-863a-65142f0a1fc7_1586252358727
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KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY PROTI HUSITŮM

- papež za podpory krále Zikmunda Lucemburského (=KATOLÍCI) vyslal proti husitům 5 

krížových výprav

- husité vždy vyhráli

- ZAJÍMAVOST - 1413 bitva u Domažlic – dle kronikářů nedošlo k boji – husité zahnali 

protivníka pouhým zpěvem písně Kdož sú boží bojovníci

- základ husitského válečnictví – vozové hradby(hradba z

vozů), palné zbraně a pěší vojsko

- důležití vojevůdci husitů – JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA,

po jeho smrti PROKOP HOLÝ

- po porážce křížových výprav došlo k jednání mezi papežem

(a Zikmundem) a husity v Basileji

- na jednáních se opět ukázala nejednotnost husitů

- jednání v Basileji byla NEÚSPĚŠNÁ

- panská jednota = katolíci

- 1434 bitva u Lipan – bojovali zde radikální husité a panská jednota s umírněnými husity 

– radikálové poraženi – zemřel zde Prokop Holý

Obrázek 1: Jan Žižka z Trocnova

Obrázek 2: Prokop 
Holý



- KONEC HUSITSKÉ REVOLUCE – 1436 – dohoda mezi katolíky a husity v Jihlavě

JIHLAVSKÁ KOMPAKTÁTA = DOHODA MEZI KATOLÍKY A HUSITY

- husité mohli přijímat pod obojí, svoboda víry (jestli chci být katolík nebo kališník), ale museli 

uznat Zikmunda Lucemburského jako českého krále

- Zikmund po roce zemřel

ZMĚNY PO HUSITSKÉ REVOLUCI

- vzrůst moci vysoké i nižší šlechty a měst.

- rozdělení těchto skupin obyvatel dle postavení a bohatství na 3 stavy

PANSKÝ STAV – vysoká šlechta

RYTÍŘSKÝ STAV – nižší šlechta (rytíři, zemané)

MĚSTSKÝ STAV – zástupci královských měst

- lidem v těchto stavech říkáme stavové

- stavové byli členy zemských sněmů – pomocí sněmů spravovali království

- velkou újmu utrpěla církev – ztráta majetku a moci

           – husity zničeno mnoho klášterů a kostelů

- úpadek hospodářství, kultury a vzdělání

- kladné stránky husitské revoluce – snahy o spravedlivé uspořádání společnosti (= všichni lidé 

jsou si rovni), používání českého jazyka


