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JAN HUS 

 

Obsahové cíle:  

Studenti se seznámí s postavou Jana Husa a přečtou si krátký text o jeho životě. 

 

Jazykové cíle: 

Studenti si rozšíří slovní zásobu. 

Studenti budou tvořit jednoduché věty o životě Jana Husa. 

 

Slovní zásoba: 

kněz, církev, upálený, papež, rektor, kázat, reformovat, kritizovat, zakázat, přikázat, 

odpustit, venkov, moc, dopis, myšlenka, bohatý, posluchači, shromáždění, občanská 

válka 

 

Jazykové struktury:  

…byl…, …chtěl…, musel…, … kritizoval…, … kázal…,… měl…, … zakázal…, tento den je…, 

rozhodl… 
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  JAN HUS 

 

 

 

 

 

1) Najděte v textu tato slova. Doplňte je: 

    

K _ _ Z U _ _ _ _ _ý P _ _ _ Ž K _ _ _ L 

    

 

V _ _ _ _ V M _ C D _ _ _ S M _ _ _ _ _ _ A 

 

 

   

C _ _ _ _ V B _ _ _ _ Á P _ _ _ _ _ _ _ I S _ _ _ _ _ _ _ _ _ Í 
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Jan Hus byl katolický kněz a rektor (ředitel univerzity). Chtěl reformovat církev. 

Kritizoval ji, protože církev byla bohatá a měla velkou moc. Církev prodávala odpustky 

(když jste zaplatili, kněz vám odpustil to, co jste udělali špatně). Jan Hus kázal 

v Betlémské kapli, měl více než tři tisíce posluchačů. Jan Hus měl problémy s církví, 

protože ji veřejně kritizoval. Psali dopisy proti němu. Papež proto Janu Husovi zakázal 

kázat. Hus musel přestat a odejít z Prahy na venkov. Nový král přikázal Janu Husovi, že 

musí jet na koncil (církevní shromáždění) vysvětlit své myšlenky. Jan Hus jel rád, protože 

si myslel, že s ním budou všichni souhlasit.  Koncil rozhodl, že bude Jan Hus 6. 7. 1415 

upálený …………………………………….. (najdete v křížovce). Tento den (6.7.) je v České 

republice státní svátek. Po upálení Jana Husa začala občanská válka. 

 

2) Křížovka. Kde byl Jan Hus upálený? Doplňte slova z textu: 

                       1.                                                                                9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. změnit, zlepšit      2. mluvil v kostele k lidem       3. prominout          4. skončit                    

5. říkat někomu, že něco nesmí        6.  X       7. říkat někomu, že něco musí dělat               

8. církevní shromáždění  9. říkat někomu „ano, to si také myslím“ 

3. Spojte začátek a konec věty. 

a) Jan Hus kritizoval                                                         upálený 6.7. 1415 v Kostnici. 

b) Jan Hus  kázal                                                                             reformovat církev. 

c) Jan Hus byl                                                                                   odejít na venkov. 

d) Jan Hus musel                                                                             v Betlémské kapli. 

f) Jan Hus byl                                                   církev, protože byla bohatá a měla moc. 

g) Jan Hus chtěl                                                                       katolický kněz a rektor. 

R    5.     
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4) Doplňte věty: 

Jan Hus chtěl…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jan Hus kritizoval církev, protože…………………………………………………………………………………….. 

Církvi to vadilo, a proto papež ……………………………………………………………………………………….. 

Král Husovi přikázal, že………………………………………………………………………………………………….. 

Koncil rozhodl, že…………………………………………………………………………………........................ 

 

5) Použijte slova z křížovky ve větách: 

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

3)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4)…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

5)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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