
  

Dobrý den,  přeji vám moc hezký den  :-))))

Na úvod vám chci hoooodně moc poděkovat za velikánskou spolupráci. Jste pro me 
suprová třída a já jsem moc ráda, že vás učím. Ze všech tříd máte nejlepší výsledky, 
nejvíc se snažíte, nejlepší přístup ….  Vážím si toho

Máme všíchni se školou náročnější období. Vím, že je toho na vás navaleno  
hodně,opisujete, přepisujete, hledáte, plníte k tomu úkoly.... všechno to děláte sami. 
Člověk by neřekl, jak toto domácí studium dává zabrat. Už jenom to focení a posílání 
přes pc. Unavuje to, stále dokola a už moc ani asi nebaví.
Bohužel to není období prázdnin a volna, učivo musíme nějak společně zvládnout. 
Snažím se, abychom neměli velké mezery a hodně pak dohánět. I v Nj. 
Přiznám se, že i já sama mám stále co dělat a nejvíc se potýkám s pc.Musím se na něm 
zvládnout naučit najednou rychle kupu věcí, takže jsem na tom podobně jako vy. :-)))

Dějepis  - tento týden

- vytiskněte si zápis,vlepte do seš., nebo opište  -  první dvě strany
- zbytek máte text s obrázky – je to místo výkladu, takže přečíst
-  na některých  stranách máte videa, pusTte si je, jsou krátká, dané video je o tématu,     
   které je na té stránce
-  jiné úkoly nemáte, budou k tomu příště. 
-  kdo má na poslání dosavadní, dodejte       

Mail   andreajaresovazsblat@gmail.com

Relaxujte, choďte do přírody za sluníčkem, na vzduch .. načerpat novou energii, sílu,  
radost   a hlavně  budťe v pohodě a zdraví    :-)))))

mailto:andreajaresovazsblat@gmail.com


  

    ZÁPIS                           Karel IV. 1346 -1378   otec vlasti    
 
  manž. Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Eliška Pomořanská
- 35. panovník na č. trůnu, 12. č. král,  1. císař

- nar. 1316 v Phe, syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, křtěný  Václav
- dětství po roztržce rodičů izolován od matky na Lokti a Křivoklátě
- mládí - výchova v cizině, hlavně v Paříži, studium na univ. - mluvil 4 jazyky

- od r. 1333 v Čechách, 1334-1346 markrabě moravský – spravoval zemi za otce
- r. 1355 – císařem
- r. 1346 - č. králem
 
- obratnou sňatkovou politikou rozšířil území státu
- posílil nezávislost na říši, velký hospod. a kult. rozkvět

- nová státoprávní instituce – tzv. Koruna česká, zahrnovala č. král. + vedl.země
- nastolil rovnováhu polit. sil v zemi – král se opíral o nejv. šlechtu(úřady), církev (vzdělané               
  duchovenstvo a královská města (zdroj příjmů daně, obchod, stříbro)

  1355 – Majestas Carolina – návrh zemského zákoníku na omezení výsad  šlechty, nepřijat,          
                                                nechal shořet
- 1344 – povýšil biskupství na arcibiskupství ,  Arnošt z Pardubic

- 1348 -  založil univerzitu

- založil církevní a světské stavby – Karlštejn, chrám sv. Víta,
                                                           most, Nové město pražské, got. Královský palác



  

- 1356 –  Zlatá bula Karlova – vydal říšský zákoník – stanovil výsadní postavení č. krále a                 
                                                   státu v říši

- v říšské politice – spolupráce s papežem, navazoval na tradici Karla Velikého

- úcta k přemysl. tradici, sv. Václavu – patron, symbol státu, tzv. Svatováclavská koruna

- všestranný rozkvět vědy a vzdělanosti – kromě klášterních škol i městské, na venkově farní
                                                                   - výrazné uplatnění češtiny v liter.
 
      Vita Caroli – Karel IV. autorem vlastního životopisu

- zemřel 29. 11. 1378 (63), pochován v hrobce č. králů v chrámu sv. Víta

- v této době začínají a objevují se první příznaky hluboké společenské a morální krize, 
   Období prosperity později vystřídala éra stagnace, která se přeměnila v úpadek a vyústila v  boj –   
    husitství

- po smrti Karla IV. byla na základě jeho závěti říše rozdělena mezi jeho potomky.
        Co mělo zůstat nedílným celkem, roztříštil



  

https://edu.ceskatelevize.cz/okolnosti-narozeni-karla-iv-5e44196f17fa7870610ed6c6
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https://edu.ceskatelevize.cz/mladi-karla-iv-5e441a6cf2ae77328d0a6c74
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https://edu.ceskatelevize.cz/karel-iv-po-navratu-do-cech-5e441a6df2ae77328d0a6c76

https://edu.ceskatelevize.cz/situace-v-cechach-po-navratu-karla-iv-5e44248c2773dc4ee4139d74
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  https://edu.ceskatelevize.cz/korunovace-karla-iv-a-korunovacni-rad-5e44192717fa7870610ed4a8
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https://edu.ceskatelevize.cz/doba-a-zivot-ceskeho-krale-karla-iv-5e4424464908cf0125158005

https://edu.ceskatelevize.cz/karel-iv-a-jeho-vztah-k-risi-5e44192817fa7870610ed4b6

https://edu.ceskatelevize.cz/volba-karla-iv-za-rimskeho-krale-5e44195617fa7870610ed690

https://edu.ceskatelevize.cz/karel-iv-jeho-doba-a-zivot-5e4425222773dc4ee413a0c2
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https://edu.ceskatelevize.cz/karel-iv-a-jeho-vztah-k-pierrovi-de-rosieres-5e44192717fa7870610ed4a5

https://edu.ceskatelevize.cz/vztah-karla-iv-k-vire-a-nabozenstvi-5e4424882773dc4ee4139d4e
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https://edu.ceskatelevize.cz/karluv-most-5e4424882773dc4ee4139d4b

https://edu.ceskatelevize.cz/proces-stavby-karlova-mostu-5e4424882773dc4ee4139d4c

https://edu.ceskatelevize.cz/karluv-most-5e4424882773dc4ee4139d4b
https://edu.ceskatelevize.cz/proces-stavby-karlova-mostu-5e4424882773dc4ee4139d4c


  

https://edu.ceskatelevize.cz/karlstejn-5e4425222773dc4ee413a0c4

https://edu.ceskatelevize.cz/karlstejn-5e4425222773dc4ee413a0c4


  

https://edu.ceskatelevize.cz/zalozeni-karlovy-univerzity-5e44248c2773dc4ee4139d72
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https://edu.ceskatelevize.cz/kralovska-hrobka-karla-iv-5e4424922773dc4ee4139da4

https://edu.ceskatelevize.cz/smrt-a-pohreb-cisare-a-krale-karla-iv-5e4424922773dc4ee4139da3
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