
Pracovní list do dějepisu pro žáky 7. ročníku, vytvořil Mgr. J. Dohnal 2009  

 

1 STŘEDOVĚK 
☺  

 

� Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) 

 

� STŘEDOVĚK 

• období od pádu Západořímské říše (476) do objevení Ameriky Španěly (1492), v českých dějinách je 
za konec středověku považován nástup Habsburků na trůn (1526) 

• dělení středověku:raný, vrcholný, pozdní  
• znaky raného středověku: 1) vznikají samostatné státy (rozpadá se rodové zřízení), 2) šíří se 

křesťanství, 3) společnost se dělí na šlechtu a poddané 
• počátkem dějin raného středověku bylo velké stěhování národů - příčinou byl vpád Hunů do Evropy 

(375), 
• Hunové (asijští kočovníci), kteří uvedli do pohybu germánské a slovanské kmeny v Evropě, náčelníkem 

Hunů byl Attila („Bič boží“) 
• první středověké státy  
• velké stěhování národů ve 4. a 5. st. změnilo osídlení Evropy – Germáni, kteří ustupovali před 

kočovnými Huny, osídlovali celé území Západořímské říše a získávali čím dál větší moc 
• v 6. století si začali germánské kmeny vytvářet své vlastní státy a Západořímská říše zanikla 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 
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2 FRANSKÁ ŘÍŠE 
☺  

 

� Popiš obrázky, související s Karlem Velikým  

 

 

 
 

 

� FRANSKÁ ŘÍŠE 

 • germánské kmeny Franků dobyli území Galie (dnešní Francii a část Německa) � sjednotili se, přijaly 
křesťanství a vytvořily silnou a mocnou říši 

• v 8. stol. zastavily pronikání Arabů za Pyreneje  
• největší rozmach franské říše byl za panovníka Karla Velikého � ovládl velkou část záp. a stř. Evropy a 

byl v r. 800 korunován papežem na císaře 
• za jeho vlády došlo na jeho dvoře k velkému kulturnímu rozmachu a šíření vzdělanosti – karolínská 

renesance 
• r. 843 (po smrti Karla Velikého) říše rozdělena na: 1) západofranskou (Francie) a 2) východofranskou 

říši (Německo) 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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3 VIKINGOVÉ 
☺  

 

� Udělej si poznámky z dokumentu “ Vikingové“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

� VIKINGOVÉ 

 • sev. Evropa (Skandinávie) osídlena germánskými kmeny 
• kvůli studenému podnebí a málo úrodné půdě prosluli Seveřané jako výborní mořeplavci, obchodníci, 

a řemeslníci (především ve zpracování železa a výrobě lodí) 
• obyvatelé sev. Evropy – Vikingové („vik“– záliv) uskutečňovali námořní výboje po celé Evropě 
• Normani  - napadali pobřeží Severního moře, Anglii a franskou říši 
• poč. 10. st. vytvořili dánští Vikingové – Normané* svůj stát na severu fran. říše – Normandii, vpadli do 

Anglie, porazili anglosaské kmeny a anglickým králem se stal normanský náčelník Vilém Dobyvatel 
• kolem r. 1000 pronikají Normané do Středozemního moře a zakládají zde Království sicilské  
• Varjagové  - švédští Vikingové, uskutečňují výpravy po velkých řekách (Dněpr...) do vých. Evropy a do 

byzantské říše, ve východní Evropě ovládají řadu obchodních center a zakládají zde I. vládnoucí 
dynastii (Rurikovci) 

• norští Vikingové - plaví se na Island, Grónsko a do sev. Ameriky (r. 1000) 
*Normané = „muži ze severu“ 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 
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4 BYZANTSKÁ ŘÍŠE 
☺  

 

� Pokus se z mapy byzantské říše v 5. st. vypsat současné státy, které zahrnovala 

 
� BYZANTSKÁ ŘÍŠE 

 • vznikla ve 4. st. z části rozdělené římské říše (Východořímská říše) a trvala téměř 1000 let 

• hlavní centrum říše Konstantinopol (Istanbul - Cařihrad) 

• největší rozvoj byzantské říše byl za císaře Justiniána (r. 550), kdy se stala Byzanc nejsilnější a 

nejrozsáhlejší říší počátku raného středověku 

• r. 1453 říše zanikla pod nájezdy Turků 

• byzantská kultura a vzdělanost: kulturně nejvyspělejší říše raného středověku, výstavné paláce a 

chrámy – Hagia Sofia (chrám Boží moudrosti), mozaiky, obrazy, sochy s náboženskými tématy, 

nacházeli vzory v antickém stavitelském umění (vzniká tzv. románský sloh) 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 
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5 ŠÍŘENÍ KŘESŤANSTVÍ V EVROPĚ 
☺  

 

� Obkresli  graf organizace křesťanství (str. 17) a vypiš rozdíly mezi katol. a pravoslavnou církví 

katolická pravoslavná 

 
  

� ŠÍŘENÍ KŘESŤANSTVÍ V EVROPĚ 

 vznik a šíření křesťanství:  
• bylo již ve starověku (povoleno v římské říši od r. 313 - edikt milánský) 
• křesťanství je monoteistické náboženství (kromě judaismu, islámu a buddhismu) 
zásady křesťanství: 

• vyzývá k lásce, míru, pomoci, odpuštění…zásady křesťanství jsou obsaženy v Desateru 
• institucí křesťanství je církev a její příslušníci - duchovenstvo (kněží a řeholníci) 
• hlavou křesťanství je římský biskup (papež) 
• křesťanství učí o trojím dělení lidu 1) vládnoucí, 2) modlící se, 3) pracující 
• povinností věřících je odvádět církvi tzv. desátek (1/10 úrody) 
• důležitost křesťanství v raném středověku: 1) oporou moci panovníka, 2) ospravedlňuje výboje, 3) šíří 

kulturu a vzdělanost (kláštery-centra vzdělanosti) 
• do 11. st dochází ke sporům o moc mezi církví a panovníkem  
• spory mezi západním a východním křesťanstvím vyústily v rozdělení církve na katolické (v čele papež) 

a pravoslavnou (v čele byzantský patriarcha) 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 
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6 ARABSKÁ ŘÍŠE 
☺  

 

� Vypiš tzv. pět pilířů islámu a přiřaď správně k obrázkům 

   

� ARABSKÁ ŘÍŠE 

• vznikla v 7. st. na Arabském poloostrově (křižovatka obchodních cest) 

• kmeny sjednoceny prorokem Mohamedem (roku 622=poč. arabského letopočtu) 

• založil náboženství islám (víra v jednoho boha-Alláha, posvátná kniha-Korán, vyznavači islámu-

muslimové, centrum – Mekka, šíření islámu bojem – džihád) 

• v 8. st. došlo k největšímu územnímu rozmachu arabské říše (až na Pyrenejský poloostrov) 

přínos Arabů: 

• rozvíjí se zde vědy: matematika, fyzika, zeměpis, lékařství 

• v architektuře byly zakládány zejména paláce, mešity a minarety 

• obchodními cestami se do Evropy z Arábie šíří nové plodiny (např. rýže, bavlna, citróny…), nádherné 

látky a koberce a vyspělé vědecké poznatky a řemeslné postupy 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 
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7 SLOVANÉ 

☺  

 

� Na slepé mapě Evropy barvou a čísly vyznač státy záp., vých. a již. Slovanů  

 
� SLOVANÉ 

• slovanské kmeny původně sídlily v oblasti východní Evropy (mezi řekami Vislou a Dněprem)  

• kolem roku 500 se vlivem II. vlny stěhování národů usadili také v západní a jižní Evropě u řek a nížin 

• na naše území přišli v 6. st., žily zde se zbytky germánských kmenů 

způsob života: 

• Slované byli převážně zemědělci - užívali dvojpolního hospodářství, ale byli také zdatní válečníci (boje 

proti Avarům), mají vlastní náboženství (např. bůh Perun, Radegast,…), později přijímají křesťanství 

• chovají dobytek, zabývají se lovem a rybolovem, sbírají med, živí se i řemeslnou výrobou a obchodem 

• původně žili v rodové společnosti (měli všichni společný majetek) 

• kmenový náčelník nejsilnějšího kmene vládne, soudí spory, spolu s bojovníky chrání obyvatelstvo� 

tak vznikl zárodek pozdější šlechty 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

 

�  
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8 SÁMOVA ŘÍŠE 

☺  

 

� Vytvoř křížovku z pojmů o Slovanech nebo Sámovi 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

� SÁMOVA ŘÍŠE 

• v pol. 7.st  trápí Slovany na našem území nájezdy kočovných Avarů * 

• franský kupec Sámo se postavil do čela Slovanů a společně Avary porazili 

• kníže Sámo sjednotil Slovany žijící na našem území v kmenový svaz (Sámova říše) 

• v bitvě u Vogastisburgu poráží Sámo i franského krále Dagoberta 

• po smrti Sáma se slovanská říše rozpadá 

• z této doby pochází i první písemná zmínka o Slovanech na našem území (kronika franského mnicha 

Fredegara) 

• od té doby nemáme až do vzniku Velké Moravy o naši zemi žádné písemné zprávy 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

* Avaři 
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9 VELKÁ MORAVA 

☺  

 

� Na časovou osu V. M. zanes důležité informace a přepiš si své jméno do hlaholice 

 

� VELKÁ MORAVA 

• po roce 800 vznikly na českém území knížectví – moravské (Mojmír) a nitranské (Pribina) 
• v roce 835 byla knížectví sjednocena knížetem Mojmírem, který přijal ve východofranské říši 

křesťanství  
• Frankové se snažili ovládnout VMŘ pod záminkou šíření křesťanství�kníže Rastislav (846 – 870) 

požádal byzantského císaře Michala III. a ten r. 863 poslal na Moravu Konstantina (Cyrila) a Metoděje 
• Cyril a Metoděj vytvořili jazyk staroslověnštinu a písmo hlaholici�díky tomu vzrostla vzdělanost a 

rozvíjí se i písemnictví 
• kníže Svatopluk (870 – 894) porazil Franky a rozšířil území o část Čech, Uher, Slovenska, Polska a 

Rakouska, po smrti Metoděje vyhnal Svatopluk jeho žáky z naší země 
• Mojmír II. (od 894) neudržel jednotu státu (vnitřní rozpory). Roku 906 se pod nájezdy Maďarů a 

Franků  VMŘ rozpadla 
• význam VMŘ: 1) vyspělý evropský stát, 2) křižovatka obchodních cest, 3) přijímání kultury Západu i 

Východu, 4) I. společný stát Čechů a Slováků 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 
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10 KULTURA VELKÉ MORAVY 

 
☺  

 

� Nakresli tužkou náčrty umění Velké Moravy z učebnice a připoj k nim popisky 

 

� KULTURA VELKÉ MORAVY 

 • obyvatelé Velké Moravy žili v opevněných sídlech tzv. hradištích  (např. Mikulčice, Staré Město…) 
• vynikali ve zpracování kovů – vyráběli zbraně, šperky, nákončí opasků, ostruhy, knoflíky (gombíky) 
• z této doby se nám dochovaly i písemné památky (např. legendy o životě Konstantina a Metoděje) 
 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 
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11 POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU 

☺  

 

� Popiš do svých poznámek níže vyobrazené předměty 

   

� POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU 

• Čechy - název podle slovanského kmene Čechů, centra (Levý Hradec, Praha) 

•  vládnoucím rodem byli Přemyslovci  

• v 9. st. byly Čechy součástí Velké Moravy, ale po úpadku Velké Moravy se Čechy osamostatňují 

• I. historicky známý český kníže-Bořivoj (868-894) – sídlil v Praze, přijímá se svou manželkou 

Ludmilou křesťanství  

• Bořivojovi vnuci - Václav  a Boleslav prosadili moc Přemyslovců v Čechách 

• Václav – byl vychováván křesťansky babičkou Ludmilou, vzdělaný panovník, obratný politik a 

diplomat�odvádí Němcům "tribut míru" * 

• kvůli tributu míru a šíření křesťanství se Václav dostává do sporu s bratrem �Václav je zavražděn 

Boleslavem ve Staré Boleslavi (28. září) a po své smrti prohlášen za svatého a patrona naší země  

• Boleslav I. – dokončil sjednocení Čech a neplatí ani „tribut míru“ �byl poražen něm. císařem  Otou a 

je donucen opět odvádět poplatek za mír, poté se stávají  spojenci� v bitvě na Lechu poráží Maďary  

• razí první české  mince - denáry  

• Boleslav II. zakládá kvůli náboženské nezávislosti Čech I. biskupství v Praze (973), druhým 

biskupem byl sv. Vojtěch z rodu Slavníkovců, které dal Boleslav II. kvůli sjednocení země r. 995 

vyvraždit 

• kvůli neshodám Boleslavových synů došlo k oslabení čes. státu a ztrátě Moravy (připojena k Polsku) 

• klid v zemi nastolil až kníže Břetislav I. roku 1035 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

*tribut míru 
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12 VZNIK SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ 

☺  

 

� Vypiš z učebnice všechny současné státy, které byly součástí Svaté říše římské 

 

� VZNIK SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ 

• poč. 10. st. se východofranská říše (dnešní Německo) rozpadla na několik samostatných knížectví 

(např. Sasko, Bavorsko…) 

• Ota I. sjednotil knížectví, vytvořil z nich v pol. 10. st. silnou Svatou říši římskou a byl korunován jejím 

císařem (r. 962) �Svatá říše římská zaniká až v 19. století 

• podmanil si i českého knížete Boleslava I., který je donucen opět odvádět poplatek za mír 

• v  bitvě na řece Lechu poráží Maďary 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 
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13 VRCHOL ČESKÉHO STÁTU V 11. – 13. ST 

☺  

 

� Přečti si úsměvnou, ale zjevně pravdivou historku o dobývání města Milán Vladislavem II. 

Pak začalo obléhání. Jeho nudu si Vladislavova vojska zpestřovala žerty ryze českými, jak je známe z 
našich hospod, továren, lešení, hasičských zbrojnic i polí. Když se třebas dozvěděli, že je Taliáni považují za 
lidožrouty, co se živí malými dětmi, pronesl kterýsi zbrojnoš výrok charakteristický pro náš lid: "Pojďte se 
mnou, bude sranda." A sranda byla, neboť Češi uplácali z těsta baculatá batolata a pak to těsto opékali před 
Milánem za zpěvu agresivních písní. Z hradeb to vypadalo, že si Češi opékají batolata opravdová, a z toho se 
Taliánům udělalo tak špatně, že mnozí zvraceli z hradeb a nedokázali udržet meč.  

Jindy se zas Čechům doneslo, že je Taliáni považují za čerty. A tak si Češi opět slíbili, že bude sranda, 
vždycky dva vojáci vsedli na koně, zabalili se do jednoho pláště a přihnali se k městu, přičemž jeden koukal 
nalevo a druhý napravo. Milánští myslili, že je to pekelná příšera s dvěma hlavami, a někteří se tak lekli, že 
spadli z hradeb.  

A přesně ve chvíli, když z toho všeho Milánští dostali průjmy, tiky, třas a poruchy neurovegetativního 
systému, zaútočil císař na hradby. Češi si zas pošeptali, že bude sranda, nasadili si čertovské masky a 
šplhali s meči v zubech po žebřících nahoru. A Milánští prchali v děsu, protože umřít, to se ještě dá vydržet, 
ale nechat se odnést čertem do pekla, to od vás opravdu nemůže nikdo chtít. A tak Češi tenkrát v Miláně 
slavně zvítězili, a má-li mít tahle fáma všechny náležitosti, císař jim to do smrti nezapomněl. Věnoval prý 
Čechům znak bílého lva.           

 (úryvek z knihy Zdeňka Šmída „Jak jsme se nedali“) 

� VRCHOL ČESKÉHO STÁTU V 11. – 13. ST 

• Břetislav I. – „česká Achilles“, uspořádal válečnou výpravu do Polska a v polském Hnězdně ukořistil 

ostatky sv. Vojtěcha 

• zavedl nástupnický systém, kdy se budoucím českým knížetem stal nejstarší muž z rodu Přemyslovců 

– tzv. stařešinský řád (seniorát) 

• zřídil pro další členy rodu tři menší tzv. údělná knížectví (Olomoucko, Brněnsko, Znojemsko) - údělná 

knížata podléhala vrchní vládě českého knížete 

• po celé 11. a 12. st. dochází k porušování nástupnického řádu 

• Vratislav II. – za podporu císaře byl roku 1085 korunován I. českým králem (nedědičně)*  

• Vladislav II – za vojenskou pomoc císaři Fridrichu Barbarossovi přijal nedědičný královský titul (1158) 

• Přemysl Otakar I. – Vladislavův syn, spolu s bratrem Vladislavem Jindřichem rozdělili svoji moc - 

Přemysl Otakar I. jako český kníže v Čechách a Vladislav Jindřich vládne Moravě jako markrabě 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

*nedědičně 
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