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použití DUM 

Pracovní list na procvičování  nebo zjištění 
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Použití: - vytisknout pro každého žáka 

- pustit na počítači a žáci jednotlivě 
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- přes interaktivní tabuli – žáci doplňují 
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Příjmení: ……………………………………………………                             Datum: …………………………………………….. 

 

HUSITSKÉ   VÁLKY 

 

1. Po smrti  Karla IV. se vlády ujímá jeho syn ………………………………………………………… 

2. Naše země zažívá …………………………………………. 

3. Církev velice zbohatla. Lidé nejvíce kritizují život ………………………………, kteří žili v přepychu. 

4. Největším kritikem církve byl Mistr ……………………………………………………………… 

5. Ten kázal v kapli …………………………………………………….. 

6. Byl upálen (kdy?) ……………………………………. V ………………………………………………… 

7. V Čechách po jeho smrti propukly ……………………………………………………………………………., v čele 

bojovníků (husitů) stál …………………………………………………………………………. 

8. Velkou zbraní husitů byla vozová ……………………………….. 

9. Husitské zbraně byly také (3) …………….., ……………………………, …………………………… 

10. Husité vybudovali město ………………………………….., kde si byli všichni rovni. 

11. Symbolem husitů se stal …………………………………….. 

12. První husitská bitva  se konala u ………………………………………….  V roce ……………………… 

13. Nepřátelé husitů byli vojáci, kteří měli na šatech znamení ………………………. A proto se jim 

říkalo ……………………………….. 

14. Kdo vyhlašoval křížové výpravy proti husitům? …………………………………… 

(byl nejvyšším představitelem církve) 

15. Poslední bitva husitů byla v …………………….. u ………………………………. Husité tuto bitvu prohráli. 

16. Tato bitva znamená ……………………….husitského hnutí. ( konec – začátek) 

 



 

ŘEŠENÍ 

1. Po smrti  Karla IV. se vlády ujímá jeho syn VÁCLAV IV. . 

2. Naše země zažívá ÚPADEK. 

3. Církev velice zbohatla. Lidé nejvíce kritizují život KNĚŽÍ, kteří žili v přepychu. 

4. Největším kritikem církve byl Mistr JAN HUS. 

5. Ten kázal v kapli BETLÉMSKÉ . 

6. Byl upálen (kdy?) 6.7.1415 v KOSTNICI. 

7. V Čechách po jeho smrti propukly HUSITSKÉ VÁLKY , v čele bojovníků (husitů) stál  JAN ŽIŽKA. 

8. Velkou zbraní husitů byla vozová HRADBA . 

9. Husitské zbraně byly také (3) CEPY, KOPÍ, SUDLICE. 

10. Husité vybudovali město TÁBOR, kde si byli všichni rovni. 

11. Symbolem husitů se stal KALICH . 

12. První husitská bitva  se konala u SUDOMĚŘE  v roce 1420. 

13. Nepřátelé husitů byli vojáci, kteří měli na šatech znamení  KŘÍŽE a proto se jim říkalo  

KŘIŽÁCI . 

14. Kdo vyhlašoval křížové výpravy proti husitům? PAPEŽ 

(byl nejvyšším představitelem církve) 

15. Poslední bitva husitů byla v 1434 u LIPAN.  Husité tuto bitvu prohráli. 

16. Tato bitva znamená KONEC husitského hnutí. ( konec – začátek) 
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