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Opakovací práce z nejvýznamnějších událostí českých dějin.  jméno: _________________ 

V minulém školním roce jsme spolu prošli období od pravěku, přes starověk až po středověk. 

Určitě jste získali spoustu nových poznatků a vědomostí o vývoji lidské společnosti. Pojďme 

si spolu zopakovat ty nejvýznamnější události českých dějin.  

* označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou) 

Z období pravěku se nám nedochovaly žádné písemné památky a dozvídáme se o něm pouze 

z různých nalezených předmětů. Název nejstaršího období pravěku vznikl podle hlavního 

nástroje, který v té době pravěcí lidé používali. Byl to… *                                                                 

opracovaný kámen                              opracované dřevo                          opracovaný kov                

Tato doba se nazývala doba __________________________                                                              

Která zvířata dokázali tito naši předkové ulovit? ____________________________________  

Prvními obyvateli území našeho státu byli Keltové. Jeden z keltských kmenů – Bójové- 

osídlili velkou část dnešních Čech. V té době se u nás stalo železo běžně užívaným kovem. 

Keltové byli zdatnými řemeslníky, dokázali vyrábět předměty ze skla, hlíny. Centrem jejich 

života byla sídliště, opevněná mohutnými hradbami, nazývaná   *   vesnice    oppida      města       

Slované, kteří obývali naše území asi od 5. století n. l., byli pastevci a zemědělci. Proto 

vyhledávali a osídlovali území *   vysokých hor        hlubokých lesů        okolí vodních toků     

První Slované vyznávali náboženství *   křesťanské       islámské      pohanské      budhismus 

Dokážeš vysvětlit, co Slované uctívali? ___________________________________________ 

Vzpomeneš si na jméno prvního vládce slovanských kmenů. Byl to kupec *                                 

Samuel             Samuraj          Sámo                                                                                                     

Dlouhé období nebyly žádné písemné zprávy o našich dějinách. Toto období lákalo 

k vymýšlení příběhů o činech našich předků. Vznikaly tak pověsti, která zaznamenávali 

kronikáři i spisovatelé. Kdo podle těchto pověstí přivedl na naše území svůj kmen?  

______________________________. Kdo se stal podle pověsti zakladatelem rodu 

Přemyslovců? __________________________. Byl to manžel kněžny ________________.                                                                                           

V 9. století n.l. vznikla na našem území velká slovanská říše- Velká Morava. V tomto období 

byli na naše území povoláni dva vzdělaní bratři ze Soluně ( Řecko).    Byli to *                     

Konstantin a Ctirad                      Konstantin a Metoděj                      Bořivoj a Metoděj                  

Tito bratři ovládali slovanský jazyk a začali ho používat při bohoslužbách. Spolu s šířením 

křesťanství tito bratři přinesli slovanské písmo *     hlaholici            hlaholku        hlásnici  

Po rozpadu Velkomoravské říše začal na počátku 10. století vznikat v Čechách český stát, kde 

vládl rod Přemyslovců. Vzpomeň si, kdo je patronem české země a napiš jméno tohoto 

Přemyslovce. _________________________________ Jak si dnes připomínáme památku na 

tohoto knížete? ___________________________________________                                               

Za vlády přemyslovských knížat začaly vznikat stavby v románském slohu. Typickými 

románskými stavbami jsou kostely kruhovitého tvaru *     baziliky     rotundy     chrámy 

Vzpomeň si, jak tyto stavby vypadaly a jednoduše je popiš. ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Ve 13. století docházelo k rozkvětu českého státu. Vznikala u nás první města, hrady a 

kostely. Přemysl Otakar I. byl prvním českým králem s dědičným titulem. V roce 1212 získal 

za pomoc v boji od německého krále listinu- Zlatou bulu sicilskou, která zaručovala 

nezávislost českého království a zaručovala, že se královský titul(doplň)________________         

Tímto u nás končí doba českého knížectví a vláda knížat a začíná doba Českého království a 

vláda českých králů. Poslední Přemyslovec-Václav III. vládl pouze jeden rok. Ne jeho cestě 

do Polska byl neznámým vrahem roku 1306 v Olomouci zavražděn. Jeho smrtí skončila vláda 

rodu Přemyslovců a rod Přemyslovců vymřel po meči- vysvětli, co to znamená ___________ 

___________________________________________________________________________

Po Přemyslovcích nastupují na trůn panovníci z rodu Lucemburků. Vévoda Jan Lucemburský 

se oženil se sestrou zavražděného Václava III. Eliškou Přemyslovnou. Nejznámějším 

panovníkem z tohoto rodu se stal vzdělaný císař _________________. Napiš, co si pamatuješ 

o tomto největším z českých panovníků. __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Posledním z panovníků tohoto rodu byl Zikmund Lucemburský. V době jeho vlády již naplno 

propukly husitské války, které byly završením zkaženého života církve. Kněží shromažďovali 

do svých rukou majetek, bohatli prodejem odpustků a jejich život kritizoval Mistr _________ 

Církev jej chtěla umlčet a pozvala jej obhajovat své myšlenky na koncil v Kostnici. Zde však.. 

___________________________________________________________________________

Křižácké výpravy, které vyslal papež proti husitům, byly dovršením tohoto všeho. 

Vzpomeneš si nějakou zajímavou informaci o těchto křižáckých výpravách? Vzpomeneš si, 

kdo vedl husitské vojsko? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Bitvou u Lipan skončila doba husitského hnutí. Husitské panstvo a pražští měšťané spolu 

s katolickým panstvem stanuli proti vojsku prostých husitů. Panské vojsko bylo početnější a 

využilo lsti. 

Po husitských válkách vládl krátce naší zemi husitský král Jiří z Poděbrad. Po něm nastoupil 

na český trůn rod Jagellonců z Polska. Po Jagelloncích přišli na Pražský hrad rakouští 

Habsburkové, jejíž vláda trvala po dlouhou dobu 400 let. Mezi vladaře tohoto rodu patřil i 

císař Rudolf  II., který jako jediný si zvolil Prahu za svoje sídlo. Vzpomeneš si něco 

zajímavého z jeho života( určitě si viděl film Císařův pekař a Pekařův císař). ____________ 

__________________________________________________________________________ 

S vládou Habsburků končí období středověku a začíná období novověku. Do českých zemí 

začal pronikat nový umělecký směr- renesance. Můžeš ho jednoduše popsat? ___________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 



Opakovací práce z nejvýznamnějších událostí českých dějin.  jméno: _________________ 

V minulém školním roce jsme spolu prošli období od pravěku, přes starověk až po středověk. 

Určitě jste získali spoustu nových poznatků a vědomostí o vývoji lidské společnosti. Pojďme 

si spolu zopakovat ty nejvýznamnější události českých dějin.  

* označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou) 

Z období pravěku se nám nedochovaly žádné písemné památky a dozvídáme se o něm pouze 

z různých nalezených předmětů. Název nejstaršího období pravěku vznikl podle hlavního 

nástroje, který v té době pravěcí lidé používali. Byl to… *                                                                 

opracovaný kámen                              opracované dřevo                          opracovaný kov                

Tato doba se nazývala doba          kamenná                                                                                 

Která zvířata dokázali tito naši předkové ulovit?      Mamuty 

Prvními obyvateli území našeho státu byli Keltové. Jeden z keltských kmenů – Bójové- 

osídlili velkou část dnešních Čech. V té době se u nás stalo železo běžně užívaným kovem. 

Keltové byli zdatnými řemeslníky, dokázali vyrábět předměty ze skla, hlíny. Centrem jejich 

života byla sídliště, opevněná mohutnými hradbami, nazývaná   *   vesnice    oppida      města       

Slované, kteří obývali naše území asi od 5. století n. l., byli pastevci a zemědělci. Proto 

vyhledávali a osídlovali území *   vysokých hor        hlubokých lesů        okolí vodních toků     

První Slované vyznávali náboženství *   křesťanské       islámské      pohanské      budhismus 

Dokážeš vysvětlit, co Slované uctívali?     uctívali více bohů                                            

Vzpomeneš si na jméno prvního vládce slovanských kmenů. Byl to kupec *                                 

Samuel             Samuraj          Sámo                                                                                                     

Dlouhé období nebyly žádné písemné zprávy o našich dějinách. Toto období lákalo 

k vymýšlení příběhů o činech našich předků. Vznikaly tak pověsti, která zaznamenávali 

kronikáři i spisovatelé. Kdo podle těchto pověstí přivedl na naše území svůj kmen?  

praotec Čech.     Kdo se stal podle pověsti zakladatelem rodu Přemyslovců? Přemysl Oráč. 

Byl to manžel kněžny Libuše.                                                                                           

V 9. století n.l. vznikla na našem území velká slovanská říše- Velká Morava. V tomto období 

byli na naše území povoláni dva vzdělaní bratři ze Soluně ( Řecko).    Byli to *                     

Konstantin a Ctirad                      Konstantin a Metoděj                      Bořivoj a Metoděj                  

Tito bratři ovládali slovanský jazyk a začali ho používat při bohoslužbách. Spolu s šířením 

křesťanství tito bratři přinesli slovanské písmo *     hlaholici            hlaholku        hlásnici  

Po rozpadu Velkomoravské říše začal na počátku 10. století vznikat v Čechách český stát, kde 

vládl rod Přemyslovců. Vzpomeň si, kdo je patronem české země a napiš jméno tohoto 

Přemyslovce.           Kníže Václav                                                     Jak si dnes připomínáme 

památku na tohoto knížete?   Státní svátek                                               

Za vlády přemyslovských knížat začaly vznikat stavby v románském slohu. Typickými 

románskými stavbami jsou kostely kruhovitého tvaru *     baziliky     rotundy     chrámy 

Vzpomeň si, jak tyto stavby vypadaly a jednoduše je popiš. Rotundy byly postaveny 

z tlustých neopracovaných kamenných zdí, měly malá okna a byly velmi tmavé. 



Ve 13. století docházelo k rozkvětu českého státu. Vznikala u nás první města, hrady a 

kostely. Přemysl Otakar I. byl prvním českým králem s dědičným titulem. V roce 1212 získal 

za pomoc v boji od německého krále listinu- Zlatou bulu sicilskou, která zaručovala 

nezávislost českého království a zaručovala, že se královský titul(doplň) dědí z otce na syna 

Tímto u nás končí doba českého knížectví a vláda knížat a začíná doba Českého království a 

vláda českých králů. Poslední Přemyslovec-Václav III. vládl pouze jeden rok. Ne jeho cestě 

do Polska byl neznámým vrahem roku 1306 v Olomouci zavražděn. Jeho smrtí skončila vláda 

rodu Přemyslovců a rod Přemyslovců vymřel po meči- vysvětli, co to znamená  

Král neměl potomka a byl posledním mužem z tohoto rodu. Po Přemyslovcích nastupují na 

trůn panovníci z rodu Lucemburků. Vévoda Jan Lucemburský se oženil se sestrou 

zavražděného Václava III. Eliškou Přemyslovnou. Nejznámějším panovníkem z tohoto rodu 

se stal vzdělaný císař Karel IV.   Napiš, co si pamatuješ o tomto největším z českých 

panovníků. Za jeho vlády došlo k rozkvětu české země. Za svoje zásluhy byl označen otcem 

vlasti, dal vybudovat Karlův most, Karlovu univerzitu, Nové město pražské, hrad Karlštejn… 

Posledním z panovníků tohoto rodu byl Zikmund Lucemburský. V době jeho vlády již naplno 

propukly husitské války, které byly završením zkaženého života církve. Kněží shromažďovali 

do svých rukou majetek, bohatli prodejem odpustků a jejich život kritizoval Mistr Jan Hus. 

Církev jej chtěla umlčet a pozvala jej obhajovat své myšlenky na koncil v Kostnici. Zde 

však..nebyl připuštěn tyto myšlenky obhájit, byl uvězněn a upálen na hranici.                                 

Křižácké výpravy, které vyslal papež proti husitům, byly dovršením tohoto všeho. 

Vzpomeneš si nějakou zajímavou informaci o těchto křižáckých výpravách? Vzpomeneš si, 

kdo vedl husitské vojsko? Husitské vojsko v čele s Janem Žižkou vyhrávalo jednu bitvu za 

druhou. Husité byli ozbrojeni prostými zbraněmi a vozovou hradbou.                                                                               

Bitvou u Lipan skončila doba husitského hnutí. Husitské panstvo a pražští měšťané spolu 

s katolickým panstvem stanuli proti vojsku prostých husitů. Panské vojsko bylo početnější a 

využilo lsti. 

Po husitských válkách vládl krátce naší zemi husitský král Jiří z Poděbrad. Po něm nastoupil 

na český trůn rod Jagellonců z Polska. Po Jagelloncích přišli na Pražský hrad rakouští 

Habsburkové, jejíž vláda trvala po dlouhou dobu 400 let. Mezi vladaře tohoto rodu patřil i 

císař Rudolf  II., který jako jediný si zvolil Prahu za svoje sídlo. Vzpomeneš si něco 

zajímavého z jeho života( určitě si viděl film Císařův pekař a Pekařův císař). Císař shromáždil 

na svůj dvůr mnoho malířů, sochařů, umělců, astrologů a alchymistů                                                                         

S vládou Habsburků končí období středověku a začíná období novověku. Do českých zemí 

začal pronikat nový umělecký směr- renesance. Můžeš ho jednoduše popsat? Staví se 

renesanční zámky, domy s ozdobenými omítkami, štíty, okna a dveře mají kamenné 

orámování… 

 

 

 


