
KDYBY NEBYLO COKOLI JASNÉ NEBO POKUD CHCETE DÁT VĚDĚT, JAK TO ZVLÁDÁTE,
MŮŽETE MĚ KONTAKTOVAT NA EMAILU:

renata.sebestova.vesela@gmail.com

Učivo do 15.5.

Učivo opět rozděleno po týdnech.

Zápisy si vytiskněte a nalepte nebo opište.

Kdyby jste měli zájem, tak se můžete na youtube kouknout na nějaká videa k daným tématům – stačí napsat 
do vyhledávače nějaký pojem z tématu např. Jindřich VIII, Martin Luther, Alžběta I......atd.

Týden do 3.4.

Učebnice str. 120 a 121 – přečíst

Nadpis: Počátky novověku - Snaha o nápravu vedla k rozdělení
•Německo:Martin Luther, mnich a učitel, kritika odpustků, hromadění majetku církví, církev má být 
kontrolována zvenčí, přijímání pod obojí, němčina v kostele, svatby kněžích => vznik luterské církve
•Švýcarsko:Jan Kalvín v Ženevě založil samostatnou církev, strohý a přísný život, zákaz zábav (tanec, 
karty), odstranění obrazů a soch z kostelů, tvrdá práce
•Francie:hugenoti(igenoti)
•náboženské války v Německu a Francii v 16. století
•Anglie:Jindřich VIII.,anglikánská církev, přijímání podobojí, angličtina při bohoslužbách, maželství 
kněží
•protireformace,rekatolizace:jezuitský řád

Týden do 10.4

Učebnice 122 a 123 – přečíst

Nadpis: Proměny západní Evropy v 16. století
•Francie:náboženské války, Markéta z Valois (valoa) a Jindřich IV. Navarský, snaha o domluvu mezi 
katolíky a hugenoty, rozvoj obchodu a řemesel
•Španělsko:Filip II. vládne absolutisticky, jinověrci (jiné než katolické vyznání) opouštějí zemi
•Nizozemsko: je ovládáno Španělskem; bohatá země (obchod se suknem) => vysoké daně, 
náboženský útlak (pronásledování kalvinistů) => povstání (gézové= žebráci, podporováni Anglií), 
sever Nizozemska získal nezávislost => rozkvět země
•Anglie: přepadávání španělských lodí (drahé kovy) => výprava "nepřemožitelné"Armády proti Anglii
a její zničení; Alžběta I.podporuje anglikánskou církev, konec náboženských rozporů; Anglie = 
"královna moří", "země, nad kterou slunce nezapadá" (rozvoj hospodářství, obchodu a kultury, 
počátky koloniálního panství)
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Týden do 17.4.

Učebnice 124 a 125 - přečíst

Nadpis: Pod křídly ruského orla
•1453 -dobytí Cařihradu (Konstantinopole) Turky=> moskevský kníže se prohlašuje za pokračovatele 
byzantské říše (svatba s byzantskou princeznou, byzantský znak)
•car Ivan IV. Hrozný(polovina 16. století) -samoděržaví= absolutistická (neomezená) vláda, 
omezování moci bojarů(šlechta) - zabírání majetku, popravy, přestavba Kremlu, neúspěšná snaha o 
rozšíření Ruska na západ, počátky dobývání Sibiře
•po smrti Ivana IV. Hrozného boje o trůn, nakonec carem zvolen Michail Romanov, zakladatel 
dynastie Romanovců (ta vystřídala Rurikovce)

Týden do 24.4.

Učebnice 126 a 127

Nadpis: Turci před branami Evropy
•Evropa se nedákazala sjednotit v boji proti Turkům =>

•1526 - vítězství Turků u Moháče
•1529 - obležení Vídně Turky (neúspěšné)
•janičáři - chlapci odňatí křesťanským rodinám, přestup k islámu, služba v tureckém vojsku
•dlouhé války s Turky
•svědectví o Turcích -Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Týden do 1.5.

Učebnice 128 a 129 – přečíst

Nadpis: Katolický král v nekatolické zemi
•Ferdinand I. Habsburský českým králem v letech 1526 - 1564, (vládne také v západní části Uher):

•příslib náboženské svobody
•příslib dodržování politických svobod stavů

•většina obyvatel českých zemí je nekatolická - kališníci, luteráni, kalvinisté a čeští bratří (Jednota 
bratrská)
•Jednota bratrská- členové jsou často pronásledováni; hlavní přínos - překlad bible do češtiny - Bible 
kralická (vzor spisovné češtiny)
•Karel V.- císař a bratr Ferdinanda I. válčí s luterány v Německu, Ferdinand I. mu chce pomoci, čeští 
stavové odmítli poslušnost (první stavovský odboj 1546 - 1547); potrestání odboje, podlomení moci a 
bohatství královských měst, oslabení moci šlechty, české země součástí habsburské říše (až do roku 
1918)
•Maxmilián II.- syn Ferdinanda I., český král (1564 - 1576), sympatie k reformovaným vyznáním 
=>česká konfese= svoboda vyznání pro české země



Týden do 8.5. a Týden do 15.5.

Učebnice 130 a 131 – přečíst

Nadpis: Rudolfínská Praha - město učenců a podvodníků
•sídelním městem je opět Praha
•pokračují války s Turky
•spory mezi katolíky a evangelíky
•1576 - 1612 -Rudolf II.- vychován ve Španělsku (Filip II. - strýc), výborné vzdělání, milovník vědy a 
umění, v císařových službách působí:

•Tycho de Brahe- astronom, astrolog, alchymista
•Johannes Kepler- astronom, astrolog, matematik
•Ján Jesenský (Johannes Jessenius)- lékař, rektor UK, první veřejná pitva
•Tadeáš Hájek z Hájku- císařův lékař, astronom a matematik

•astronomie = hvězdářství
•astrologie= předpovídání budoucnosti z postavení hvězd (= pseudověda)
•alchymie:

•elixír života - má zaručit nesmrtelnost
•kámen mudrců - má přeměňovat kovy ve zlato

•vášnivé sběratelsví => bohaté sbírky
•Rudolfova nemoc => střídání nálad
•1609 -Majestát císaře Rudolfa II.- písemný závazek náboženské svobody (odměna za věrnost českých
stavů proti snahám bratra Matyáše o zisk českého trůnu)
•po smrti Rudolfa II. je sídelním městem Vídeň
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