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Anotace:          Test pro žáky 4. ročníku – Husité. Porozumění textu. 

Zdroj textu: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Husité                          test   4. ročník                       jméno: ___________________ 

* označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou) 

 

Za vlády Václava IV. zažívá naše země úpadek. Největší odpor vzbuzuje život… 

 panovníka                         chudiny                        bohatých                       církve 

 

Mezi kněžími byli i takoví, kteří hlásali nápravu církve a církevní chudobu. Nejvýznamnější 

osobou v boji za nápravu církve byl … 

Jan Žižka                                                   Jan Hus                                   Zikmund Lucemburský 

Mistr Jan Hus vystudoval ______________________________ a stal se __________________.  

Později byl vysvěcen na _____________________________. 

Psal spisy a kázal v …      Chrámu sv. Víta                 Betlémské kapli              Chrámu sv. Mikuláše 

Církev poznala, že by jí mohl být Jan Hus nebezpečný. Proto byl v Praze vyhlášen zákaz… 

 bohatých oslav                                        pracovat                                     církevních obřadů       

V roce 1414 přijal Jan Hus pozvání na církevní sněm do…  Husince     Kostnice       Rýna 

Na tomto sněmu měl Jan Hus… _______________________________________________ 

Po příjezdu byl Jan Hus…                vlídně přijat               zatčen a uvězněn              zabit 

Co nabídl Husovi církevní sněm?... ____________________________________________________ 

6. července 1415 byl Mistr Jan Hus… __________________________________________________ 

Tento den je dnes…  ________________________________________________________________ 

 

Lidé, kteří se hlásili k učení Jana Husa si začali říkat…            sirotci           husité        křižáci 

Jaký symbol spojoval tyto stoupence? … _____________________________________________ 

Jakým znamením se stal tento symbol? … ____________________________________________ 

Co si vybudovali husité? Rozepiš se…  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Pojďme se spolu podívat na husitské vojsko. 

Jak se nazýval velitel husitského vojska?...            starosta          hejtman         kapitán 

 



Co bylo základem husitské armády?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Kdo stál v čele husitské armády?  … ____________________________________________ 

Poznal tento vojevůdce někdy porážku?      ANO  /  NE          ( zakroužkuj správnou odpověď ) 

Co bylo nejsilnější „zbraní“ husitů v jejich boji?..._______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Kdo vyhlašoval výpravy křižáků proti nepřátelům katolické víry?...               papež              král       

Jak skončily křižácké výpravy vedené proti husitům?...___________________________________ 

__________________________________________________________________________________     

Můžeš říct něco zajímavého o bitvě u Domažlic? ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Později se husité vydávali za hranice země. Jejich cílem nebylo jen šířit myšlenky husitství, ale 

také… 

_________________________________________________________________________________ 

Byl v té době husitský tábor jednotný?     ANO /  NE    ( zakroužkuj správnou odpověď ) 

K čemu došlo v roce 1434?...co nejvíce se rozepiš  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Kdo byl poté uznán českým králem?...        Zikmund Lucemburský      Zikmund Habsburský 

  

Za každou správně zodpovězenou otázku dostaneš určitý počet husitských kalichů                                              

Po jejich sečtení se můžeš stát vrchním velitelem / vrchní velitelskou husitského vojska.                                                                                 

Přeji ti hodně úspěchů! 

Hodnocení: 

 

 

 



Husité                          test   4. ročník                       jméno: ___________________ 

* označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou) 

 

Za vlády Václava IV. zažívá naše země úpadek. Největší odpor vzbuzuje život… 

 panovníka                         chudiny                        bohatých                       církve 

 

Mezi kněžími byli i takoví, kteří hlásali nápravu církve a církevní chudobu. Nejvýznamnější 

osobou v boji za nápravu církve byl … 

Jan Žižka                                                   Jan Hus                                   Zikmund Lucemburský 

Mistr Jan Hus vystudoval  Karlovu univerzitu  a stal se  profesorem.  

Později byl vysvěcen na  kněze. 

Psal spisy a kázal v …      Chrámu sv. Víta                 Betlémské kapli              Chrámu sv. Mikuláše 

Církev poznala, že by jí mohl být Jan Hus nebezpečný. Proto byl v Praze vyhlášen zákaz… 

 bohatých oslav                                        pracovat                                     církevních obřadů       

V roce 1414 přijal Jan Hus pozvání na církevní sněm do…  Husince     Kostnice       Rýna 

Na tomto sněmu měl Jan Hus… obhajovat svoje učení, vysvětlit svoje myšlenky. 

Po příjezdu byl Jan Hus…                vlídně přijat               zatčen a uvězněn              zabit 

Co nabídl Husovi církevní sněm?... aby odvolal svoje učení, názory 

6. července 1415 byl Mistr Jan Hus… upálen 

Tento den je dnes…  státním svátkem ČR 

 

Lidé, kteří se hlásili k učení Jana Husa si začali říkat…            sirotci           husité        křižáci 

Jaký symbol spojoval tyto stoupence? … symbol kalicha 

Jakým znamením se stal tento symbol? … znamením rovnosti všech lidí 

Co si vybudovali husité? Rozepiš se…  

Husité si v jižních Čechách vybudovali město Tábor, kde si měli být všichni rovni. 

 

Pojďme se spolu podívat na husitské vojsko. 

Jak se nazýval velitel husitského vojska?...            starosta          hejtman         kapitán 

 



Co bylo základem husitské armády? 

Základem husitské armády byly těžké bojové vozy a pěchota. Z vozů sestavovali husité vozovou 

hradbu. Užívali k boji také ručnice- první ruční střelné zbraně. Další zbraní byly cepy, sudlice, 

kopí- vyrobené ze zemědělského nářadí. 

 

 Kdo stál v čele husitské armády?... Jan Žižka z Trocnova 

Poznal tento vojevůdce někdy porážku?      ANO  /  NE          ( zakroužkuj správnou odpověď ) 

Co bylo nejsilnější „zbraní“ husitů v jejich boji?... jejich víra, že bojují za správnou věc 

 

Kdo vyhlašoval výpravy křižáků proti nepřátelům katolické víry?...               papež              král       

Jak skončily křižácké výpravy vedené proti husitům?... vždy porážkou křižáků 

 

Můžeš říct něco zajímavého o bitvě u Domažlic?  

Husité zahnali křižáky pouze svým zpěvem. 

Později se husité vydávali za hranice země. Jejich cílem nebylo jen šířit myšlenky husitství, ale 

také… 

Dobývat, plenit a získávat kořist. Bojovali proti hradům, městům i klášterům. 

Byl v té době husitský tábor jednotný?     ANO /  NE    ( zakroužkuj správnou odpověď ) 

K čemu došlo v roce 1434?...co nejvíce se rozepiš  

Rozpory mezi husity rostly a vedly k rozdělení husitů na dva tábory. Obě skupiny se střetly 

v bitvě u Lipan. Husitské panstvo, měšťané a katolické panské vojsko stanulo proti prostým 

husitům v čele s Prokopem Holým. Husité byli poraženi, husitské vojsko zaniklo. 

Kdo byl poté uznán českým králem?...        Zikmund Lucemburský      Zikmund Habsburský 

  

Za každou správně zodpovězenou otázku dostaneš určitý počet husitských kalichů                                              

Po jejich sečtení se můžeš stát vrchním velitelem / vrchní velitelskou husitského vojska.                                                                                 

Přeji ti hodně úspěchů! 

Hodnocení: 

 


