
České země - součást Rakouska 

Kdy byla v naší obci založena první škola a kde se nacházela? 

 

 

K jednotlivým reformám připiš jejich tvůrce (Marii Terezii či Josefa II.): 

povinná školní docházka – 

snížení roboty na tři dny v týdnu – 

zrušení nevolnictví – 

budování stálého vojska – 

toleranční patent – 

zrušení některých klášterů – 

budování nemocnic a ústavů pro chudé – 

zákaz mučení obviněných – 

povinnost vrchnosti platit daně – 

výstavba pevností – 

omezení počtu svátků – 

 

Do pyramidy doplň 
jednotlivé skupiny 
venkovských 
obyvatel: chudina, 
žebráci, sedláci, 
čeledíni, rolníci, 
děvečky, bezzemci. 
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1. Titul Marie Terezie 
2. Jedna ze zemí Koruny české 
3. Obec, u níž Josef II. vyoral brázdu 
4. Ve škole se děti učily psát, počítat a ... 
5. Název venkovských škol 
6. Snášenlivost neboli ... 
7. Josef II. vydal patent ... 
8. Marie Terezie začala budovat ... 
9. Nejvýznamnější vrstva ve společnosti vedle církve 
10. Osvícenci chtěli lid ... 
11. Titul Josefa II. 

 
K uvedeným letopočtům uveď událost: 
 
1740 – 1780 ___________________________________________________ 
 
1774 _________________________________________________________ 
 
1781 _________________________________________________________ 
 
 
Zkus sestavit denní jídelníček venkovských dětí v 18. století a porovnej 
jej se svým jídelníčkem: 
 
ráno ________________________      _____________________________ 
 
poledne _____________________      _____________________________ 
 
večer _______________________       _____________________________ 



Představ si, že žiješ v domku v 18. století. Právě ho s rodiči zařizuješ. 
Dopiš, kam umístíš jednotlivé části nábytku: dřevěná truhla na obuv, 
truhla na potraviny, obrázky svatých, obrázek císařovny Marie Terezie, 
šicí stroj, dřevěné lavice, rádio, postele, stůl se židlemi, obrázek císaře 
Josefa II., hrníčky, boty, křížek, televize, peřiny. 
 
kuchyně ______________________________________________________ 
 
chodba _______________________________________________________ 
 
pokoj (jizba) __________________________________________________ 
 
 
Vytvoř správné dvojice (použij pastelky). 
 
toleranční patent    stejná práva pro všechny lidi 

stálé vojsko     všichni lidé svobodní 

osvícenství      náboženské svoboda 

zrušení nevolnictví    zvýšení vzdělanosti obyvatel 

povinná školní docházka   budování pevností 
 
 
Nakresli si „osu roku na vesnici“. Připiš k ní tehdejší svátky v roce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestav správné pořadí postupu práce rolníka od jara do podzimu. 
 
sekání obilí srpem nebo kosou     mlácení cepy 

svážení obilí povozem do stodol    ruční setí obilí 

orání pluhem 



Na časové ose si vyznač: 
 
počátek osvícenství (modře) 
vláda Marie Terezie (zeleně) 
zavedení povinné školní docházky (hnědě) 
vydání tolerančního patentu (černě) 
počátek národního obrození (žlutě) 
první uvedení písně Kde domov můj (červeně) 
počátek revolučního hnutí v Praze (fialově) 
vznik Rakousko-Uherska (oranžově) 
 

 
 
 
 
 
Napiš si slova první sloky české státní hymny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text napsal _____________________, hudbu složil __________________ 
 
 
Doplň chybějící slova: 
 
Základní zákon země se nazývá _______________ neboli ____________. 
 
V roce ___________ vypukly v Praze pouliční bouře. Lidé si vytvářeli 
 
______________________. Povstalci po __________ dnech kapitulovali. 
 
Přesto došlo v tomto roce v Rakousku ke zrušení ___________________. 
 
Na rakouský trůn nastoupil _________________________. Mezi nejvíce  
 
pronásledované vlastence patřil novinář __________________________. 



Vedle českých buditelů si doplň názvy jejich nejvýznamnějších děl: 
 
František Palacký – 
 
Josef Dobrovský – 
 
Josef Kajetán Tyl – 
 
Josef Jungmann – 
 
Václav Matěj Kramerius – 
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1. Mezi požadavky lidu bylo také zrušení ... 
2. Lidé si v roce 1848 vytvářeli národní ... 
3. Velké dílny před vznikem továren 
4. První jméno nového císaře 
5. Žádost na státní úřad s mnoha podpisy 
6. Ústava cizím slovem 
7. Hlavní město Rakouska 
8. Povstalci v Praze stavěli ... 
9. Událostem v roce 1848 se říká ... 
10. Vesničané získali v roce 1848 ... 
11. Druhé příjmení českého novináře 
12. Hlavní požadavek revoluce 1848 
13. Havlíček byl převezen do městečka v pohoří ... 


