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Anotace:

Žáci doplňují informace o Karlu IV. z nápovědy.
Formou opakovacího cvičení si upevňují znalosti o jeho životě
a zásluhách.
Úkoly:
 Doplňování informací.

KAREL IV.

Byl synem českého krále________________________
a ____________________________.
Českým králem se stal v roce___________ , když jeho
otec zahynul v bitvě u Kresčaku.
Karel IV. učinil mnohé k prospěchu Českého království.
Zásadní význam pro rozvoj vzdělanosti mělo především
založení
__________________________________
v roce 1348.
V témže
roce
začal
i
se
stavbou
hradu
___________________ a nechal povolat Matyáše
z Arrasu jako stavitele chrámu sv.______________.
Základní kámen ____________________________ byl
položen 9.7.1357 v 5 hodin a 31 minut, aby rok, den,
měsíc, hodina a minuty tvořily magické číslo, stejné pro
čtení z obou stran – 135797531.
Oprávněně bývá za zásluhy o český stát nazýván
_______________________.

Nápověda: sv. Vít, Jan Lucemburský, Eliška Přemyslovna, Karlův most, Otec vlasti,1346,
Karlštejn, pražská univerzita Caroli

KAREL IV. - ŘEŠENÍ

Byl synem českého krále Jana Lucemburského
a Elišky Přemyslovny.
Českým králem se stal v roce 1346 , když jeho otec
zahynul v bitvě u Kresčaku.
Karel IV. učinil mnohé k prospěchu Českého
království. Zásadní význam pro rozvoj vzdělanosti
mělo především založení pražské univerzity Caroli
v roce 1348.
V témže roce začal i se stavbou hradu Karlštejna
a nechal povolat Matyáše z Arrasu jako stavitele
chrámu sv. Víta .
Základní kámen Karlova mostu byl položen 9.7.1357
v 5 hodin a 31 minut, aby rok, den, měsíc, hodina
a minuty tvořily magické číslo, stejné pro čtení
z obou stran – 135797531.

Oprávněně bývá za zásluhy o český stát nazýván Otec vlasti .

Nápověda: sv. Vít, Jan Lucemburský, Eliška Přemyslovna, Karlův most, Otec vlasti,1346,
Karlštejn, pražská univerzita Caroli

CITACE:
Karel IV. : (cit. 19.4. 2012 10:44) Dostupné jako volné dílo ve wikipedii na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg

