VÁCLAV II. (1283 – 1305)
- korunován ve 12 letech – vládl za něho ZÁVIŠ Z FALKENŠTEJNA – chtěl získat zpět rakouské země →
spor s Rudolfem Habsburským – Václavovi namluveno, že ho chce Záviš odstranit – 1290 Záviš
popraven na Hluboké
- ražba PRAŽSKÝCH GROŠŮ – evropská měna do 16. století
- 1300 zisk POLSKÉ KORUNY a 1301 UHERSKÉ KORUNY
- nastává období klidu: větší úroda, rozkvět řemesel, těžba stříbra

VÁCLAV III. (1305 – 1306)
- vzdal se uherské koruny
- v Polsku řešil spor s Vladislavem Lokietkem – 1306 cesta do Polska → 4. 8. 1306 v OLOMOUCI
zavražděn
- zemřel bez následníka na trůn – konec vlády PŘEMYSLOVCŮ (vymřeli po meči)
UČEBNICE: strana 58 – 62

STOLETÁ VÁLKA (1337 – 1453)
- spor Anglie a Francie o bohatá města ve Flandrech (Francie)
- převaha v boji se střídala v obou táborech
1. ETAPA: převaha Anglie
- Anglie se vylodila ve Francii – plenila zde města
- 1346 bitva u KRESČAKU – Francie poražena – padl zde český král Jan Lucemburský
2. ETAPA: převaha Francie
- fran. armáda lépe vybavena – získala zpět ztracená území
- obě země postiženy morem
3. ETAPA
- ve Francii silné vlastenecké hnutí – v čele JOHANKA (Jana) Z ARKU → osvobodila město ORLEÁNS
(Panna Orleánská) → zajata → 1431 upálena za čarodějnictví
- 1453 Anglie definitivně poražena – ztratila území ve Francii
VÁLKA RŮŽÍ (1455 – 1485)
- spor o ang. trůn mezi YORKY A LANCASTERY
- 1485 nástup Jindřicha VII. Tudora (potomek Lancasterů)
UČEBNICE: 63 – 66

Vyhledejte další informace o Johance z Arku a zkuste doplnit chybějící údaje.

JOHANKA Z ARKU (JANA Z ARKU, PANNA ORLEÁNSKÁ)

Johanka se narodila v _______ století ve vesnici _______________________. Tři roky k ní mluvily
hlasy______________________, _______________________ a _______________________. Chtěli,
aby se _______________________________________________________Francie. Její otec
ji____________, maminka ___________________, bratr se __________________________ a pan
farář jí říkal, že se to ___________________________________________. Johanka si se svým
posláním nebyla jistá, protože uměla jen________________________, _________________ a
______________.
Když Johanku potkal nějaký člověk, hned se ________________________. Lidé nevěděli, jestli k ní
mluví ______________ a nebo ____________________.
Angličané v té době obsadili město __________________ a ____________________Francie.
Dauphin, což byl _______________________________, nebyl schopen vést armádu. Lidé i vojáci o
něm hovořili jako o ____________________________. Nebyl ani korunován, protože město Remeš
bylo_____________________________________.
Johanka vyhrávala jednu bitvu za druhou. Podařilo se jí osvobodit města _______________________
i _____________________. Dokonce byla ________________________________ než král. Moc
dobře věděla, že zemře do svátku _______________________________________. Její blízcí ji prosili,
aby s válkou ___________________________.
Johanka neposlechla a zradou padla do rukou ________________________________, což byli
stoupenci ____________________. Všichni si mysleli, že ji král ze zajetí _______________________,
ale _____________________________________.
Už za jejího života lidé věřili, že bude jednou patřit mezi _________________________, přestože ji
roku 1431 _____________________________ za ____________________________________.
Aby jí kat ulehčil _______________________________, chtěl ji ________________________, ale
_______________________________ na ni. Johančino tělo shořelo kromě ____________________.
Svatořečená byla roku 1920.

