
Zakroužkuj svou vyučující: Černecká, Kainová 
JMÉNO: ___________________________ 

TŘÍDA:___________________ 
DĚJEPIS 7. ROČNÍK 

1.-5.2. 2021 

- Tento týden se zaměříme na pátou (Jak se žilo v raném středověku) a šestou (Románská 
kultura) kapitolu v učebnici. Kapitoly naleznete na stránkách 43-50. Kapitoly si v učebnici 
pečlivě prostudujte a následně vyplňte tento pracovní list. 




1) Doplň vhodná slova do textu. Nápovědu najdeš v rámečku.


SVOBODNÍ SEDLÁCI		 KNÍŽE	 	 TI, KTEŘÍ BOJUJÍ	 	 KVALITNÍ ZBROJI	 	 

TI, KTEŘÍ SE MODLÍ	 	 KONÍM	 TI, KTEŘÍ PRACUJÍ	 	 PŘEMYSLOVCŮ

NIŽŠÍ ŠLECHTA	 	 DRUŽINA	 VELMOŽE


Středověká společnost se dělila na __________________________, ____________________________ 
a ______________________________. Na vrcholku společnosti raného přemyslovského státu stál 
______________________, který byl vždy z rodu ______________________. Skupina bojovníků, kteří 
pomáhali knížeti udržovat vládu v zemi, se nazývá ___________________________. Časem se tato 
skupina začala dělit na ___________________ - pozdější vyšší šlechtu. Velmoži byli nejobávanější 
součástí knížecího vojska díky ____________________ a _________________. V této době vlastnili 
kvalitní zbroj a koně jen ti nejbohatší. Vedle velmožů patřili do společnosti těch, kteří bojují, i 
__________________________, ze kterých se později v některých státech stala 
_____________________________.


2) Jaké byly základní zbraně e středověku? ________________________________________________


3) Jaké typy střelců znala bojiště v 11. a 12. století? _________________________________________


4) Jak se řekne anglicky bojovník a rytíř? __________________________________________________


5) Spoj pojmy z prvního sloupce s popisky z druhého sloupce.


PRAŽSKÝ BISKUP	 	 	 	 vypálení křovin


ZEMĚDĚLCI	 	 	 	 	 jazyk učených lidí


ŘEHOLE	 	 	 	 	 vykácení lesů a vytrhání kořenů (vznik nových polí)


ŽĎÁŘENÍ	 	 	 	 	 je na vrcholku církevního žebříčku v 11. a 12. století


DESÁTEK	 	 	 	 	 tvořili největší část obyvatelstva


LATINA	 	 	 	 	 schválená pravidla pro život mnichů a jeptišek


KLUČENÍ	 	 	 	 	 poplatek církvi (desetina úrody)




6) Co převážně jedli knížata a velmožové? ______________________________________


7) Jaké alkoholické nápoje se v této době pily? _____________________________________________


8) Zkus popsat, jak se oblékali sedláci (muži). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


ROMÁNSKÁ KULTURA

9) Popiš, co je na obrázku.


_________________________	 	 __________________________		 ______________________

_________________________	 	 __________________________		 ______________________


10) Jaké stavby se v románském slohu stavěly. Pojmenuj je a popiš.


_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


11) Jmenuj alespoň tři typické znaky románských staveb.


_______________________________________________________________________________________


12) V jakém jazyce byly psané nejstarší knihy a kdo je vytvořil? 


_______________________________________________________________________________________


13) Kdo je vyobrazen na obrázku a co významného udělal?


    


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________                                      


