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DĚJEPIS – Mgr. Jana Pořízková 

 

 

POBĚLOHORSKÁ SITUACE V ČECHÁCH (středa 13.5.) 

-přečíst v učebnici str. 118 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

POBĚLOHORSKÁ SITUACE V ČECHÁCH 

FERDINAND II. 

-když se v Evropě ještě válčilo, došlo v Čechách k potrestání povstalců 

-všem povstalcům zabaven majetek (rozprodán cizí katolické šlechtě, která přišla do českých zemí) 

 

-21. 6. 1621 – poprava 27 představitelů odboje proti Habsburkům 

-na Staroměstském náměstí v Praze (kat Jan Mydlář) 

 

1627 OBNOVENÉ ZŘÍZENÍ ZEMSKÉ 

-náboženství katolické 

-český trůn byl pro Habsburky dědičný 

-čeština zrovnoprávněna s němčinou 

 

-protestanti, kteří nepřistoupili na katolickou víru, museli opustit zemi – Jan Amos Komenský  

 

 

Kdo by měl zájem o toto téma, zde je odkaz na video: 

 slavne-dny.cz – Den popravy 27 českých pánů (1621) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10010977/den-popravy-27-ceskych-panu-21-cerven 
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http://www.youtube.com/
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OBČANSKÁ VÁLKA V ANGLII (čtvrtek 14.5.) 

-toto učivo už v učebnici není, stačí si tak jenom nalepit zápis, v osmé třídě se k této látce vrátíme 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

OBČANSKÁ VÁLKA V ANGLII 

-po Alžbětě na trůnu skotský král JAKUB I. z dynastie Stuartovců 

-1625 nástupcem jeho syn KAREL I. – přestal svolávat parlament ->spory 

 

OBČANSKÁ VÁLKA 1642 – 1648 

-mezi králem a parlamentem  

 -stoupenci krále KAVALÍŘI 

 -na straně parlamentu OLIVER CROMWELL 

-král poražen a v roce 1649 popraven 

-Anglie vyhlášena republikou – moc v rukou Cromwella 

 

1660 na trůně KAREL II. - zrušena republika 

-obnovena monarchie 

Nástupcem JAKUB II. – vyhnán 

 

-na trůně dcera Jakuba II. MARIE a její manžel VILÉM ORANŽSKÝ 

 -vládl jako VILÉM III. 

 -přijal LISTINU PRÁV - potvrdil práva parlamentu 

 

-na trůně dcera Jakuba II. ANNA 

 -1707 spojení Anglie a Skotska = vznik Velké Británie 

 

Kdo by měl zájem o toto téma, zde jsou odkazy na videa: 

 www.youtube.com – Poslední dny – Karel I. Stuart (dokument o jeho životě a smrti) 

https://www.youtube.com/watch?v=DsUyPWe6ut0 

 

Televizní tipy: 

Čtvrtek 14.5. ČT 2 – 14.00 Zrod knihtisku 

Pátek 15.5. ČT 2 – 13.35 Defenestrace 1618 

 

Pondělí 11.5. ČT 2 – 20.Alexnadr Veliký (1/2) – opakování 13.5. – 12.50 

 

V případě jakýkoliv dotazů mě kontaktujte na pracovní email – porizkova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku. 
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10. 5. 2020 

Přeji všem maminkám všechno nejlepší 

ke Dni matek. 
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