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→ z dalších dějin jsem vybrala Lucemburky a Karla IV. 

→ tuto kapitolu jsem dětem rozdělila do bloků 

→ v pátek 22. 5. 2020 si děti napíší ve Forms test na Lucemburky – test bude přístupný od 8.00 do 20.00 

→ dobrovolně pro zájemce o dějiny nabízím přehled státních útvarů a panovnických rodů na našem území před vládou 

Lucemburků 

Státní útvary a panovnické rody na našem území před vládou Lucemburků 

➢ Sámův kmenový svaz …  7. století (uč. 16-17, PS 10-11) 

➢ Velkomoravská říše …  9.-10.století (uč.18-21, PS 12-13) 

➢ Český stát → Přemyslovská knížata … 10-12.století (uč. 22-26, PS 14-15) 

      → Přemyslovští králové … 13.-14.století (uč. 27-29, PS 16-17) 

       
→ a teď Lucemburkové a Karel IV.  

 

BLOK 1 
→ děti si 

• přečtou v učebnici str. 30 po kapitolu Karel IV. 

• prohlédnou video: 

 https://edu.ceskatelevize.cz/jan-lucembursky-5e441a6cf2ae77328d0a6c72 

• napíší zápis do sešitu:  

 

Lucemburkové na českém trůně (14-15. století) 

(uč. 30-31, PS 18-19) 

Jan Lucemburský 

- před Lucemburky u nás vládli Přemyslovci → ti vymřeli po meči, tzn. poslední Přemyslovec Václav III. 

neměl syna, který by převzal vládu 

- na trůn nastoupil Jan Lucemburský - „král cizinec“ 

→ vzal si sestru Václava III., Elišku 

→ často v cizině (bitvy, turnaje)  

→ nezájem o panování       české království upadalo 

→ zadlužil se  

 

BLOK 2 
→ děti si 

• procvičí Jana Lucemburského v PS str. 18/1,2a) … řešení z druhé strany PS str.2 

• přečtou v učebnici str. 30 kapitolu Karel IV. 

• prohlédnou videa: 

https://edu.ceskatelevize.cz/mladi-karla-iv-5e441a6cf2ae77328d0a6c74 

https://edu.ceskatelevize.cz/karel-iv-po-navratu-do-cech-5e441a6df2ae77328d0a6c76 

• přečtou a nalepí zápis (samostatný dokument „VLA 4-7 Karel IV.“) 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/jan-lucembursky-5e441a6cf2ae77328d0a6c72
https://edu.ceskatelevize.cz/mladi-karla-iv-5e441a6cf2ae77328d0a6c74
https://edu.ceskatelevize.cz/karel-iv-po-navratu-do-cech-5e441a6df2ae77328d0a6c76
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BLOK 3 
→ děti si 

• přečtou v učebnici str. 31 kapitolu Nejslavnější Karlovy stavby a činy a kapitolu Václav IV. 

• prohlédnou video: 

https://edu.ceskatelevize.cz/karel-iv-jako-stavitel-5e441a6df2ae77328d0a6c78 

• přečtou znovu nalepený zápis 

• napíši zápis do sešitu 

 

Stavba chrámu sv. Víta začala již za vlády Jana Lucemburského. 

Korunovační klenoty jsou: koruna, žezlo a jablko. 

Lucemburkové vymřeli po meči. 

Karel IV. je vyobrazen na stokoruně  

Mor = smrtelná nemoc. 

 

 

PROCVIČOVÁNÍ PŘED PÍSEMKOU  

 
→ děti mohou procvičovat 

• PS 19/4,5,6 (řešení z druhé strany PS str.2) 

• na odkaze: 

http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_12.htm 

• znovu shlédnout videa na edu.ceskatelevize (viz. výše) 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/karel-iv-jako-stavitel-5e441a6df2ae77328d0a6c78
http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_12.htm

