
PŘEMYSLOVCI
 13. století

vládli víc než 300 roků
Síla českého státu vzrůstala

PŘEMYSL OTAKAR I. - za pomoc v boji
získal od německého panovníka královský titul

- za jeho vlády docházelo k zabydlování
neobydlených oblastí

- noví lidé = do země přišel s novými lidmi nový
jazyk – němčina

      = měnila se móda, stavební sloh –
stavěly se chrámy, pevné hrady – gotický sloh

     dcera Přemysla Otakara I. se jmenovala Anežka, známa jako
 

ANEŽKA ČESKÁ (uč. Str. 20)

- rozhodla se svůj obrovský majetek využít k pomoci chudým
- založila klášter se špitálem a sloužila lidem (chudým, 
nemocným, opuštěným, bez domova...)
- pro její obětavost, skutky milosrdenství ji lidé měli rádi

napiš, jak by ses ty sám/sama mohla podílet na pomoci    
(potřebný lidem /konkrétní pomoc prarodičům, nemocným.... )

     ...............................................................................................................

skutky milosrdenství - jsou činy lásky, kterými pomáháme svému bližnímu v jeho tělesných nebo 
duchovních potřebách. Učit, radit, těšit, posilovat — to jsou skutky duchovního milosrdenství, 
stejně jako odpouštět a trpělivě vše snášet. Skutky tělesného milosrdenství spočívají obzvláště v tom,
že dáváme najíst tomu, kdo má hlad, že hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou, že odíváme 
toho, kdo nemá co na sebe, že navštěvujeme nemocné a vězněné, že pohřbíváme zesnulé.  je to také 
úkon spravedlnosti, 
samozřejmě dle našich schopností, možností.... Takže to, co sis napsal(a) za pomoc vše je správně. 
Chceme pomoc a to je důležité.

KRÁL ŽELEZNÝ A ZLATÝ  (uč. str. 21)

PŘEMYSL OTAKAR II. - převzal vládu po svém otci
Přemyslu Otakarovi I.
- rozšířil svou moc z české země do těch rakouských a
postupně je ovládl
- proč král železný a zlatý? - jeho oddíly rytířů se totiž
proslavily ve skvostném brnění a byl také znám svým
bohatstvím
- byl smělý, sebevědomý a bezohledný – co to znamená, napiš si jaký asi byl …...............................

…............................................................................................................................................................
- měl mnoho nepřátel, padl ve válce



po něm nastoupil na trůn VÁCLAV II. 

Doplň text dle učebnice:
(str. 21-22, pozor někteří učivo mají o stránku blíž či dál):

Když král Přemysl Otakar II. zahynul v bitvě na
_______________________, bylo jeho synovi teprve ( 7 – 15 – 20)
let. Jeho poručník se chtěl zmocnit vlády a tak ho uvěznil nejprve
na hradě ________________  potom ho odvezli (na Moravu – do
Německa). Teprve po (5 – 10 – 15) letech se české šlechtě podařilo
dostat mladého krále zpět do Čech. V českých zemích byl obnoven
pořádek. Václav II. zavedl nové peníze – (pražského groše – dukáty
– dolary), kterými se tehdy dalo platit v celé Evropě. 

Opět vzkvétala města a rozvíjel se obchod a řemesla:-).

Posledním panovníkem byl VÁCLAV III.  - tomu se vůbec nedařilo. Neuhájil královské koruny. 
Byl zabit neznámým vrahem při cestě do Polska. Zemřel mladý bez následníka trůnu. 
Rod Přemyslovců, který vládl dlouho, tak vymřel po meči – zemřel poslední mužský potomek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ř y r é u s n b d t á í
V době přemyslovských králů byly objeveny bohaté žíly čeho? Vylušti

6, 10, 1, 12, 8, 3, 7, 4 ____________________      3, 5, 9, 2 ____________

Seřaď slabiky a získáš jména dvou hornických měst, v nichž byla rozsáhlá naleziště stříbra?

HLA  HO  KUT  JI  NÁ  VA  RA    ________________________, __________________________



Doplň si jména panovníků + čísla do koleček, co ke kterému patří:

                                                                                      král železný a zlatý

získal dědičný královský titul

jeho dcerou byla Anežka Česká

zahynul v bitvě na Moravském poli

syn Václava II.

zemřel mladý a neměl následníka

zavedl pražské groše

syn Václava I.

příchod cizích osadníků
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