
  

Dobrý den, opět vás všecnny moc zdravím  !  :-)))

Tento týden si dáme opakovací, nové učivo  probírat nebudeme
Vypracujte prosím následující cvičení, každé na malou jedničku, zcela nesplněné pětku
Můžete kopírovat, stahovat, tisknout opisovat, je to jedno, lze i mně vyfocené poslat
Kdo potřebuje ...mail   andreajaresovzsblat@gmail.com
 
Děkuju všem za snahu a skvěle odváděnou práci   :-)))   

Na rozcvičení si  určitě zahrajte na následujícím odkazu hru

https://www.umimefakta.cz/rozhodovacka-posledni-premyslovci-2-uroven/21260

2. Spoj správné údaje, které k sobě patří:  (1+2 , 3+4 sloupek)

 nový horní zákoník                        1260       Béla IV.                        Ražba pražských grošů
 Bitva na Moravském poli                1212      Václav II.                      Král železný a zlatý
 Vymření Přemyslovců                    1300       Rudolf Habsburský      poslední Přemyslovec
Bitva u Kressenbrunu                      1278       Přemysl Otakar II.       Uherský král   
Zlatá bula sicilská                            1306       Václav III.                    Císař Svaté říše římské

3. Prohlédni si ještě jednou obrázky gotické módy. Zkus si zahrát na gotického módního 
návrháře a navrhni pro sebe oblečení …..rukávy, co na hlavě,střih šatů, obuv, barvy  ….
Můžeš popsat nebo namalovat 

https://www.umimefakta.cz/rozhodovacka-posledni-premyslovci-2-uroven/21260


  

4.Vyber správnou možnost
Jak se jmenovala manželka dvou českých králů, Václava II. A po jeho smrti Rudolfa Habsb.?
Viola Těšínská        Kunhuta Uherská         Eliška  Rejčka

Příslušníci kterého národa drancovali Čechy v době po smrti krále Přemysla Otakara II.?
Sasové         Bavoři        Braniboři

Koho porazil Přem. Otakar II v bitvě u Kressenbrunu r. 1260?
Uherského krále Bélu IV.     Tureckého sultána Kajkubáda I.  římského císaře Rudolfa Habsb
.
Ve Zbraslavském kostele sv. Jakuba jsou uloženy ostatky krále Václava II. A královny Elišky 
Přemyslovny. Jaký příbuzenský vztah je pojil?
Otec a dcera           bratr a sestra        děd a vnučka

Výraz bula se používal jak pro pečeť, tak pro listinu, k níž bla připojena. Ze kterého materiálu 
krom zlata pečeť  nejčasteji byla?
vosku          stříbra          olova

Jak se nazývaly pozemky patřící k vesnici ve středověkém osídlení?
 Ladina       plužina     celina
Při obléhání kterého města zemřel r. 1307 král Rudolf I. Habsburský?
Horažďovic            Litoměřic        Polné
Který král založil města Poličku, Nymburk, České Budějovice?
Václav I.        Přemysl Otakar II.        Karel IV,
Na kterém hradě nebyl vězněn  Přemysl Otakar  II.?
Na Týřově           na Landštejně            na Přimdě
Který král byl vězněn spolu s matkou Kunhutou na hradě Bezděz?
Václav I.           Přemysl Otakar II.       Václav II.



  



  



  



  

5   Dobová  Kronka zbraslavská  popisuje jednu smutnou událost -  jakou?

„ Zabit pak byl tento slavný král český a polský léta Páně 1306 dne 4. srpna v osmnáctém 
roce věku svého. Když totiž v letní době na osvěžení sebe sám jediný na paláci, oděn jsa jen 
spodním rouchem a pláštěm, kdosi k jinochovi, úkladu nikterak netušícímu, přikročil a jeho, 
maje příležitost, třemi smrtelnými ranami zranil a dal se na  útěk.“

„Divíme se však všichni, že podnes není známo, kdo najisto byl pachatelem tak nesmírného 
zločinu. Jakýsi rytíř, řečený Konrád z Botenštejna, zkrvavený nůž v ruce drže, spatřen byl, jak 
z paláce vyskočil a utíkal, leč skrze ty, kteří venku byli, hned polapen, a nežli promluvil jediné 
slovo, byl jest jako vrah králův zabit. Buď že on byl vinen, buď že jiný, nevím,....“

Kdo byl Konrád z Botenštejna?  

6.  Doplň následující text o gotickém malířství a sochařství:
Obrazy si mohou objednat především...................... Malují se hlavně …......................náměty, 
obrazy ze života ….................. Postavy jsou propracovány se smyslem pro …............ 
podle................... Rozvíjejí se především tři okruhy..............1. Freska – malba na............. 2. 
malba na …..............se může rozvinout, protože......................... 3. …....................malba – 
malba olejovou barvou na dřevěnou vyhlazenou desku. Mezi nejvýznamnější ….................. 
patří Mistr …............., který vytvořil neobyčejnou kolekci 127 deskových obrazů v …...svatého 
Kříže na hradě ….......... Umělci nepodepisují svá díla, aproto je většinou neznáme jménem, 
ale jen podle jejich ….............obrazů. Např. Mistr.........................apod.

Slova k doplnění:
Malby, kapli, desková, umělce, církevní hodnostáři a šlechta,Theodorik, detail, skutečnosti, 
Karlštejn, nejznámnějších, svatých, zdi, náboženské, skle, přibyla velká okna, třeboňský
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