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PRACOVNÍ LIST

Jméno: ____________________________________

Život ve středověku 2

1.

Doplň chybějící slova do vět:

Za vlády Karla IV. české země ____________________________ .
Umožnilo to hlavně období míru a _________________ v zemi .
Pomáhal rozvíjet hospodářství a ______________ .

2. Spoj správné dvojice slov:

3.

maso

kovář

mouka

švec

podkova

mlynář

hrnec

pekař

boty

řezník

chleba

krejčí

šaty

hrnčíř

Napiš svými slova, jak vypadala středověká vesnice:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

4.

Napiš svými slova, jak vypadalo středověké město:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

4.

Odpověz na otázky a do vět doplň správná tvrzení:
Na které dvě skupiny se za vlády Karla IV. rozdělila šlechta ?

P _ _ I
Vlastnili rozsáhlá _____________ s mnoha ________________
a stovkami ___________________ .
Žili v kamenných ______________ .
Pořádali ____________ , rytířské _______________ a věnovali
se ____________ ______________ _____________ .

Z _ _ _ _ É
Vlastnili často jen jednu _________________ .
Žili v nevelkých ___________________ .
Od bohatých sedláků se lišili tím, že byli __________________ .
Často museli bojovat s _____________ , kteří se snažili sebrat
jim jejich

__________________ a __________________ .

ŘEŠENÍ:

1.

Doplň chybějící slova do vět:

Za vlády Karla IV. české země

Umožnilo to hlavně období míru a

rozkvétaly .

pořádek

Nový král pomáhal rozvíjet hospodářství a

v zemi .

obchod

.

2. Spoj správné dvojice slov:

3.

maso

kovář

mouka

švec

podkova

mlynář

hrnec

pekař

boty

řezník

chleba

krejčí

šaty

hrnčíř

Napiš svými slova, jak vypadala středověká vesnice:

Středověká vesnice byla malá. Tvořilo ji jen několik domů.
Žili tam rolníci, kteří obdělávali svou půdu. Byli poddaní
krále nebo šlechty a museli jim odvádět poddanské dávky.
Část peněz jim zůstala pro vlastní potřebu.

4.

Napiš svými slova, jak vypadalo středověké město:

Středověká města byla chráněna příkopy a kamennými hradbami
branami. Ve městech se stavěly měšťanské domy, kostel a radnice.
Ve městech žili obchodníci a řemeslníci.

4.

Doplň do vět správná tvrzení:
Na které dvě skupiny se rozdělila šlechta ?

P Á N I
Vlastnili rozsáhlá
a stovkami

se

VESNICEMI

HRADECH .

HOSTINY , rytířské

LOVU

s mnoha

PODDANÝCH .

Žili v kamenných
Pořádali

PANSTVÍ

DIVOKÉ

TURNAJE

a věnovali

ZVĚŘE .

Z E M A N É
Vlastnili často jen jednu
Žili v nevelkých

VESNICI .

TVRZÍCH .

Od bohatých sedláků se lišili tím, že byli
Často museli bojovat s
jim

jejich

POZEMKY

SVOBODNÍ .

PÁNY , kteří se snažili sebrat
A

PODDANÉ .
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