
11_vlastivěda _4_život ve středověku 

Milí žáčci, 

už víte, jak se na náš trůn dostal další vládnoucí rod Lucemburků, ke kterému 

patřil náš nejvýznamnější král Karel IV. Dnes se dozvíte, jak se žilo lidem 

v této době a taky jaké se stavily stavby. O některých už jsme si povídali, tak 

to pro vás bude určitě lehoučké. 

                                                                                               
1.Učebnice:  

- str. 30 - 32– přečti si učivo ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU (Šlechta, Církev, 

Život ve středověké vesnici, Život ve středověkých městech, Gotický 

sloh) 

- přečti si i zajímavosti pod písmeny Z   

- Čítanka 4 – str. 118 -120 – přečti si o Karlu IV., zamysli se nad tím, co 

všechno pro svou zemi udělal, zkus odpovědět na otázky za článkem, 

s Machem a Šebestovou se vyprav za Karlem IV. 

 

2. Prezentace: 

V dnešní prezentaci uvidíte, jak se žilo v českých zemích za vlády rodu 

Lucemburků, jaké vrstvy obyvatel se v té době vyskytovaly, jak se lidé 

oblékali a jaké stavby se stavěly. 

Prezentaci si spusťte v Teams v souborech, na školních stránkách je uložena 

v jiném formátu, který neumožňuje prezentaci plně spustit. 

Odkaz na krátký film nefunguje, můžete si ho spustit a prohlédnout přímo na 

youtube.com  – Dějiny udatného českého národa – Gotická móda 

 

3. Pracovní sešit: 

- str. 21/1, 2, 3, 4 – splň podle zadání, pokud něco nezvládneš, najdi v řešení 

- str. 22/5, 6, 7 – splň podle zadání 

 

    



4. Sešit 

- do sešitu si přepiš zápis v modrých rámečcích, je možné si zápis 

vytisknout a do sešitu nalepit 

- prohlédni si pod zápisem obrázky gotických oken, do sešitu zkus gotické 

okno nakreslit nebo si obrázky vytiskni a omalovánku vybarvi 

 

ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU 

Společenské vrstvy (skupiny obyvatel) ve středověku: 

1. šlechta – dělila se na: 

 panský stav – bohatá šlechta s velkou mocí a majetkem 

 - žili v hradech 

 - vlastnili vesnice i poddané 

 zemané – chudší šlechta 

                - žili v tvrzích 

                - měli menší majetek 

 

2. církev – biskupové, kněží, mniši 

      - vlastnila kostely, kláštery, vesnice 

      - peníze získávala z poplatků za svatbu, křest, pohřeb 

 

3. měšťané 

 obchodníci – nejbohatší obyvatelé měst 

               - bydleli v krásných domech 

 řemeslníci – kováři, krejčí, obuvníci,… 

             - měli chudší bydlení a krámky s dílnami 

 

4. chudina – lidé bez majetku – tovaryši (pomáhali řemeslníkům), dělníci, 

žebráci 

 

5. poddaní – žili ve vesnicích 

         - odváděli králi, šlechtě a církvi daně a desátky (část své úrody) 

 

6. bezzemci – nevlastnili půdu, pracovali na cizím 

 

 

 



GOTICKÝ SLOH 

 

Dostal se k nám z Francie, 13. – 15. st. 

 

Typické znaky gotiky: 

 hodně vysoké stavby 

 venkovní opěrný systém – zdobený, podpíral velkou tíhu stavby 

 nad okny lomený oblouk 

 okna vyplněna barevnou mozaikou 

 stavěly se kláštery, hrady (Karlštejn), katedrály (Chrám sv. Víta), 

Karlův most, Staroměstská radnice v Praze, Betlémská kaple 

         

OKNA S LOMENÝM OBLOUKEM              ROZETA 

   

 



11_vlastivěda_4_život ve středověku_řešení 

 
1. PS str. 21/1-3 

 

 
 

 

 

2. PS str. 21/4 

 

 
 

 

 



3. PS str. 22/5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


