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Milí žáčci, 

minulý týden jsme skončili u bratra Václava IV. – Zikmunda, který zemřel bez 

mužského potomka. Byl to poslední panovník z rodu Lucemburků, a tak 

skončila jejich vláda na českém trůnu. Tentokrát se podíváme, kdo vládnul dál 

v českém království. 

                                                                                                                                                                               

1.Učebnice:  

- str. 38 – 39 – přečti si učivo ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH  

- přečti si i zajímavosti pod písmeny Z   

- zkus odpovědět na otázky za textem na str. 39 

- Čítanka 4 – str. 138 – 139 Jiří z Poděbrad  

str. 140 – 141 – O moudrém šašku Palečkovi – vyhledej vlastnosti 

Palečka 

 

2. Prezentace: 

 

Dnešní prezentace vás seznámí s panovníky, kteří nastoupili na český trůn po 

Habsburcích. 

 

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 – Zničená země. Jiří 

z Poděbrad, Jagellonci na českém trůně 

 

3. Pracovní sešit: 

- str. 25/2, 3, 4 – splň podle zadání, pokud něco nezvládneš, najdi v řešení 

 

 

    



4. Sešit 

- do sešitu si přepiš zápis v modrém rámečku, je možné si zápis vytisknout 

a do sešitu nalepit 

 

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH 

 smrtí Zikmunda končí vláda Lucemburků na českém trůnu 

 potom vládnul manžel Zikmundovy dcery Albrecht Habsburský – brzy 

zemřel 

 další panovník – jeho syn Ladislav Pohrobek – zemřel v 18 letech 

 

Po čase byl zvolen Jiří z Poděbrad: 

 neměl královský původ 

 byl šlechtic, který před korunovací dělal správce země 

 obhajoval husitské myšlenky 

 byl moudrý a spravedlivý, za jeho vlády byl v zemi klid a pořádek 

 vystoupila proti němu šlechta i papež 

 nabídl český trůn polskému princi Vladislavu Jagellonskému – králem 

se stal po Jiříkově smrti 

 

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ 

Vladislav Jagellonský – slabý a nerozhodný král 

Ludvík Jagellonský 

 zahynul v bitvě u Moháče roku 1526, 

 neměl potomka – konec vlády rodu Jagellonců na českém trůně 

 

Vlády na českém trůně se ujímá rod Habsburků. 

 

 

Na zadané úkoly máš celý týden, nemusíš je splnit za jeden den!  
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1. PS str. 25/ cv. 2 

 

 
 

 

2. PS str. 25/ cv. 3, 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


