VELKÝ PROJEKT 6 – SILNÁ ČTYŘKA NA ČESKÉM TRŮNĚ
Máme tu poslední projekt školního roku. To nejlepší na konec, říkává se. Snad právě proto budeme končit mimo
jiné s osobností, která bývá označovaná jako největší Čech. Karel IV. byl rozhodně velmi schopný a významný
panovník, ale to už jistě zjistíte během tvorby projektu sami.
Projekt je nazvaný Silná čtyřka, protože se soustředí na rod Lucemburků, respektive na čtyři z nich, kteří vládli
v Českých zemích. Nejdříve si o nich přečtěte v učebnici vlastivědy ( str. 25 – 29).
Protože v této době došlo k velkému rozvoji naší země, a my to dodnes můžeme vidět díky stavbám, které tehdy
vznikly, vyzkoušíte si během projektu být také takovým stavitelem.

Určitě se podívejte na Dějiny udatného českého národa díly 36 – 41 (na youtube).
Pokud by měl někdo zájem, na ČT edu jsou i další videa, která se vztahují k Lucemburkům:
https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=lucemburkov%C3%A9

OBSAH PROJEKTU
Každá významná rodina mívala svůj erb –
nakresli ten lucemburský. Pak se zamysli, jaký
erb by mohla mít tvoje rodina a také ho
nakresli. Můžeš k němu i napsat, proč jsi co
do erbu nakreslil.

Vyznač rodokmen naší
„silné čtyřky“ oněch
čtyřech panovníků (můžeš
malovat, nebo jen napsat)
a umísti je na časovou osu.

Vymysli
křížovku
s otázkami
(jako jsme
dělali na
vyjmenova
ná slova).
Tentokrát
bude celá
na téma
Lucembur
kové a
také „Život
ve
středověk
u“ (uč. 30
– 33)

Karel IV. zveleboval novými stavbami celé
České země a hlavně Prahu. Které památky
díky němu máme? Ty nejdůležitější najdeš
v učebnici, ale pokud budeš hledat např.
na internetu, najdeš i další. Vypiš
minimálně ty z učebnice.

Udělej si vycházku po Jihlavě a vyfoť si (nebo se
ty vyfoť u nich) alespoň čtyři historické stavby
(kostel, kašna, kaplička, socha….). Pak najdi
jejich název, který k obrázku napiš. Dále budeš
potřebovat i datum, kdy byly postaveny.
Schopní
králové po
své zemi
cestovali.
Kterou
z památek,
které jsi
vyfotil, mohl
vidět i
některý
z naší čtyřky?
A který?
(porovnej
datum
stavby
s dobou
života
panovníků).

Vyber si jednu z jeho staveb a
vyrob její zmenšený model. Můžeš
například ze špejlí, z papíru,
z plastelíny, z písku…jakkoliv, buď
kreativní .

Karel IV. byl velký vizionář, uměl naplánovat
důležité stavby, které v Praze chyběly.
Představ si, že by se objevil dnes u nás
v Jihlavě. Co by zde asi postavil a proč?
Napiš krátké zamyšlení… Stavbu můžeš i
namalovat.

