
Dobrý den, sedmáci.

Tento týden budeme probírat látku pomocí referátů. Zadané téma vypracujete ve dvojici nebo 

samostatně. Uděláte stručné výpisky celé nebo jako já, vynecháte ty nejdůležitější informace, které 

si ostatní doplní. Pracujete převážně s učebnicí. Takto zpracované téma mi zašlete ve Wordu nebo 

vyfocené do 10. 5. na Stixova@chelcickeho.cz. Přikládám i výpisky z minulé hodina na Teams 

(nalepit nebo přepsat do sešitu).

Téma:

Jagellonci (str. 85-86)

VÍTEK + NATY

Objevné plavby (str. 88-89)

PEPA  + MATY

Městská společnost na konci středověku (str. 90-93)

MARIANKA + ADAM

Humanismus a renesance (str. 94-95)

KUBA + SAŠA

mailto:Stixova@chelcickeho.cz


ČECHY PO HUSITSKÉ REVOLUCI

- králové – Albrecht Habsburský, Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad

- Zikmund neměl mužského dědice, tak si Albrecht vzal Zikmundovu dceru a stal se králem
- Albrecht však umírá, jeho syn se narodil po jeho smrti a byl moc malý na vládnutí
- vládla místo něj šlechta a spolky měst

- 1445 – Jan Gutenberg – vynález knihtisku = rychlejší a levnější

- Jiří z Poděbrad = zástupce malého krále, Ladislav (král) brzy umírá = Jiří se stal králem, nebyl z 
panovnického rodu, staral se dobře o českou zemi, podporoval svobodu náboženství, diplomat, 
chtěl sjednotit Evropské státy proti Turkům
- měl spor s papežem – papež zrušil jihlavská kompaktáta, papež vyslal křížovou výpravu = porážka
papeže
- Země koruny české měly 2 krále – ČECHY= JIŘÍ Z PODĚBRAD, MORAVA = MATYÁŠ 
KORVÍN- panovník Uher a protivník Jiřího
- Jiří jednal s Jagellonci, ale během jednání zemřel

- V 15. století – ohrožení Evropy TURKY
- nevýhody – ztráta přístupu k Černému moři, cesta do Indie
- výhoda – zámořské objevy (Amerika)

- Petr Chelčický
- vyznával prostý život, práce šlechtí
- neuznával papeže, krále a ani způsob, jak husité prosazovali svoje myšlenky
- vznik nové církve, která vycházela z myšlenek Petra Chelčického = JEDNOTA BRATRSKÁ


