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Úvod  

Tento výukový blok v rámci interaktivního vyučování je zaměřen na výuku dějepisu při 

distančním vyučování. Je vhodný pro druhý stupeň základní školy (přesněji pro 7. třídu) nebo 

pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Blok je naplánovaný na 2 vyučovací hodiny, mezi 

kterými se počítá s tradiční prodlevou 1 až 7 dní. Hodiny přichází poté, co učitel dokončil 

výklad o husitství a hodiny mají tudíž účel opakovací a rozšiřující. Největší výhoda tohoto 

bloku nesporně je, že žákovi je umožněno používat pouze aplikaci pro hovor (např. Teams, 

Google meet atd.) a nemusí se nikam proklikávat. To zajisté ocení žáci s horším technickým 

zařízením a nijak to neomezuje hodinu. Autor všechny aplikace, videa, soutěže totiž spojil přes 

makra s prezentací Powerpoint. Jediná chvíle, kdy žáci budou muset aktivně klikat přichází, 

když dostanou za úkol přečíst si mapy navíc, nebo materiály zaslané učitelem do chatu. 

  

Cíl: Žáci dokáží „vyzbrojit“ husitské bojovníky a vyhrát husitské bitvy. Dále zhodnotí taktiku 

obrany a obléhání hradů.  

Podcíl: Žáci získají konkrétnější pohled na dobu husitských válek, rozšíří si povědomí o této 

době a skrze své kritické myšlení dokáží správně zodpovědět všechny otázky a vyhrát husitské 

bitvy. Navíc si příjemnou formou zopakují základní faktografii k dějinám husitských válek 

v podobě soutěží. V neposlední řadě se dozví i základní informace z oboru kastelologie a 

architektury. 
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1. hodina – husitská výzbroj a bitvy 

1. Motivační fáze (cca 3 min) 

Žáci jsou seznámeni s průběhem následující vyučovací hodiny a následně si přes upravenou 

Powerpointovou prezentaci přehrají video Dějiny udatného českého národa 44.  

2. Brainstorming (cca 10 min) 

Žáci mají za úkol jmenovat vše, co se jim vybaví, když se zmíní husitství. Učitel zapisuje tyto 

termíny do příslušných políček v Powerpointové prezentaci. 

3. Kvíz výzbroje (cca 10 min) 

Žáci vybírají se zbraní, které jsou jim sdílené přes PowerPoint a snaží se zvolit zbraně, které 

jsou typické pro husitské válečníky. Následně jsou seznámeni s většinou zbraní, jež byly 

používány husitským vojskem a na závěr si zvolí možnost přepravy vojska. Je zde také 

zdůrazněn důvod, proč husité dané zbraně používali a i připomenutí, že válčily i děti. 

4. Opakování (cca 5 min) 

Žáci si formou doplňování do vět zopakují základní faktografii. Jako nápomocné se mohou jevit 

obrázky, jež jsou umístěny u většiny otázek. Učitel žáky vyvolává sám, případně dává prostor 

žákům, jenž se přihlásí. Poté zapisuje jejich odpovědi do prezentace. 

5. Bitva u Sudoměře (cca 15 min) 

Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny – kališníky a katolíky. Rozdělení probíhá podle jejich 

vlastního uvážení formou hlasování. Následně je jim zobrazen plán bitvy u Sudoměře a žáci 

dostávají otázky. Skupina katolíků vidí pouze plán, jenž je sdílen učitelem a skupina husitů se 

rozhoduje podle plánu, který učitel pošle v chatu. Žáci se snaží postupně vymýšlet strategii 

obrany/útoku, a to až do finále, kde je oběma skupinám odkryt kompletní plán. Tehdy jsou obě 

skupiny pochváleny za aktivitu a nápaditost v rámci boje. Na dalším slidu je jim ukázán příběh 

rytíře Vítka, jenž se utopil v louži kvůli těžké zbroji, jako důkaz výsledku bitvy.  

6. Dobrovolný domácí úkol (cca 2 min) 

Žákům je přehráno video s výrobou vlastního katapultu pomocí gumiček a špejlí. Tento návod 

je jim poté podle jejich zvyklostí poslán na e-mail nebo jako zadání do MS Teams. Úkol je 

pouze dobrovolný, ale motivací může být jednička s nižší validitou za odevzdání.   
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2. hodina – dobývání hradů 

1. Seznámení s hodinou + vyhodnocení dobrovolných úkolů (cca 5 min) 

Žáci jsou seznámeni s průběhem následující hodiny a následně jsou pochváleni za dobrovolný 

domácí úkol z minulé hodiny. Jejich výtvory jsou ukázány učitelem pomocí sdílení obrazovky, 

případně samotnými žáky.   

2. Ukázka trebuchetu (cca 4 min) 

Žákům je přehráno video s ukázkou výstřelu ze skutečného trebuchetu. Dále jsou žáci zábavnou 

formou seznámeni s problematikou využívání obléhacích zbraní.  

3. Obléhání/bránění hradu – příprava (cca 5 min) 

Žáci jsou rozděleny na dva týmy, podle jejich uvážení, jestli by radši bránili, nebo dobývali 

hrad. V případě nevyváženosti týmů, učitel poprosí některé žáky o změnu týmu. Následně je 

jim poslán do chatu soubor pro obránce a dobyvatele. Žáci si podle týmu, ke kterému přísluší 

daný soubor, přečtou. Soubor obsahuje zábavné seznámení s taktikou bránění a dobývání a je 

koncipovaný formou „primárního pramene“ – dopisu obránci/dobyvateli. Po přečtení 

dokumentu se žáci vrátí do hovoru (pokud jej z technických důvodů opustili) a přihlášením dají 

najevo, že mají přečteno. 

4. Obránci vs dobyvatelé – soutěž (cca 10 min) 

Žáci jsou vyvoláni, aby mluvili o technice dobývání/bránění, jež se právě naučili. Když 

navrhnou správnou techniku bránění/dobývání, je jejich týmu připsán bod. Touto aktivitou 

seznámí s danou problematikou i druhý tým. Pokud si oba týmu zapamatují vše, co bylo 

v dokumentu, získávají 8 bodů, tudíž hra končí remízou. Jestli žák navrhne vlastní techniku, 

která v materiálech nebyla, získá bod navíc a jeho tým může i vyhrát.  

5. Primární prameny (cca 6 min) 

Žáci čtou primární prameny týkající se dobývání hradu Rabí. Jsou jim pokládány jednoduché 

otázky týkající se kritiky pramenů – např. Byl autor katolík nebo husita? 

6. Riskuj (cca 15 min) 

Žáci jsou rozděleni podle učitele předem připraveného scénáře na počet týmů ideálních pro 

jejich množství. Dále si jen vybírají otázky a odpovídají na ně. Touto formou si zopakují jak 
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běžné učivo, tak nadstandartní. Např. Kdy byl upálen Jan Hus?  A oproti tomu: Kdy zemřel Jan 

Žižka? Po soutěži jsou pochváleni za aktivitu v hodině.  
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Mapy.cz 
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ArcČR 500, S-JTSK (26.11. 2020). 

https://husitstvi.cz/wp-content/uploads/bitva-sudomer.jpg 

 

Videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=t-

kNdZW5dIU&t=73s&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD 

https://www.youtube.com/watch?v=WpLFC_SOpXs&ab_channel=Eureka 

https://www.youtube.com/watch?v=hoTcfvF2ELQ&t=1160s&ab_channel=ZEM%C4%9AH

RAD%C5%AE 

 

Primární prameny: 

Vavřinec z Březové, Husitská kronika. 

Václav Hájek z Libočan, Kronika česká. 

 

Aktivity + aplikace 

https://www.flippity.net/qs.php?k=1qmMqfMtug6FpId7kNapEinFfCpCNvG3fSxD1vidovgE 

BHAVESH, S., Powerpoint games. 

Powerpoint s podporou maker (+ autorem přidaná/napsaná makra).  

https://husitstvi.cz/wp-content/uploads/bitva-sudomer.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&t=73s&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&t=73s&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD
https://www.youtube.com/watch?v=WpLFC_SOpXs&ab_channel=Eureka
https://www.youtube.com/watch?v=hoTcfvF2ELQ&t=1160s&ab_channel=ZEM%C4%9AHRAD%C5%AE
https://www.youtube.com/watch?v=hoTcfvF2ELQ&t=1160s&ab_channel=ZEM%C4%9AHRAD%C5%AE
https://www.flippity.net/qs.php?k=1qmMqfMtug6FpId7kNapEinFfCpCNvG3fSxD1vidovgE
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Text č. 1: Pro obránce 

Milý obránce, 

 jako správný katolík, jenž hájí pravou víru se musíš snažit porazit ty 

prachsprosté kališnické psy, jež stojí před mým hradem. Pokud by hrad 

dobyli, neměl bys šanci na přežití. Máš ale štěstí, jelikož hrad je přepevný. 

Kamenné zdi mého hradu dosahují 6 metrů šířky a nedokáže je prorazit 

téměř žádná zbraň. V posádce vás není mnoho, ovšem věřím, že se budete 

bít jako opravdoví muži, té jediné pravé 

církve, a nepodlehnete přesile.  

 Když jsem hrad nechal stavět, byl 

připraven podle nejmodernějších 

architektonických prvků, aby odolal 

veškerému možnému útoku. Za zdmi 

hradu se rozprostírá široký příkop plný 

vody, přes který vede pouze padací most. 

Nesmíš jej zapomenout zvednout, až tví 

nepřátelé zaútočí. Věže na tvých hradbách jsou takzvané bergfrity, ze 

kterých budeš moct na nepřátele házet kamení. Navíc jsem vymyslel 

úžasnou vychytávku. Ve věži jsou malé díry (střílny), skrz které se dá 

dokonale střílet z kuše, no nejsem báječný vynálezce? Ehm, zpět k obraně 

a riskování tvého života… Kdyby se, nedej bože, dostali až za první hradní 

bránu, čeká je překvapení v podobě druhé hradní a později třetí hradní 
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brány, které jsou všechny opatřeny padací 

mříží. Na hradbách lemujících tvůj hrad je 

poté podsebití. Ty si asi už nepamatuješ, na co 

to bylo, ale když pod tebou budou útočníci, tak 

nemají šanci tě trefit a ty na ně skrz díru 

v podlaze můžeš lít vařící vodu, smolu nebo 

klidně i polévku co zrovna uvařila naše milá 

kuchařka Marta. To nechám na tobě.  

 Pokud se ovšem tví nepřátelé dostanou přes veškerou obranu, již jsem 

popisoval, neváhej nic a schovej se v donjonu. Jo ty zase nevíš, co to je. Proč 

jsem si najímal takové obránce… Donjon je ta obrovská věž uprostřed hradu, 

do které se dá dostat jedině přes lávku v druhém patře. Tu lávku za sebou 

strhni a čekej, jestli tě s posilami nedokážu včas vysvobodit. Nemusíš se bát, 

nepřátelé se do věže nemají šanci dostat. Maximálně Vás můžou nechat 

vyhladovět, ale na to ty musíš být zvyklý, vzhledem k tomu, jaký si měl u 

mě plat.  

 Bůh, nechť tě provází 

při bránění mého hradu, a 

hlavně ať jsi stále pevný ve 

své víře! Tvůj pán  

Jan z Rýzmberka 
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Text č. 2: Pro útočníky 

Milý Čeňku, 

 již brzy přijde čas, kdy zaútočíš na hrad těch nechutných ďáblových 

spojenců. Velmi si cením tvých služeb již od pražské defenestrace, kde si 

spolu s Želivským vedl útok na radnici. 

Tentokrát to bude ovšem horší. Nečeká 

tě pouze budova bez obrany, ale velmi 

dobře hlídaný a opevněný hrad. Proto 

bych ti chtěl dát nějaké rady.  

 Když přitáhneš k hradu, musíš 

mít dobře zásobované vojsko. Přece 

nechceš útočit hladový? Že jsi to ty, 

tak ti pošlu svého nejlepšího 

architekta, aby ti sestrojil katapult. 

Kdyby ani to nestačilo, dám ti na cestu bombardu. To je to obrovské dělo, 

co jsme ukradli z plzeňské zbrojnice. Když s ním zamíříš na bránu hradu, 

nemá šanci vydržet víc jak jednu/dvě rány.  Bohužel do něj musíš mít ale 

dobře opracovaný kámen ve tvaru koule, a ten zřejmě v okolí nenajdeš. 

Proto používej na všechno ostatní katapult. Do něj můžeš dávat balvany, 

ale i něco o dost horšího. Když ti, nedej bože, zemře kůň, tak ho pošli 

katapultem do hradu. Jsem zvědavý, co tam s ním budou dělat. (Případně 
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jim tam můžeš poslat i veškerý obsah kadibudek, však oni si rozmyslí, jestli 

v takovém prostředí budou hrad bránit). 

 Pokud by nepomohlo ostřelování 

hradu, můžeš zkusit se do hradu podkopat. 

Udělej tunel pod hradbami, tam dej nálož 

střelného prachu a jen se z dálky dívej, jak 

se hradby rozletí. Jenže pod tímhle hradem je skála 

co? Tak to zkus přímý útok na hrad beranidlem. 

Poraz velký strom a začni s jeho kmenem mlátit do 

brány. Doporučuji ten kmen zakrýt střechou, aby tě 

obránci nemohli střelit z kuše. Jestli se ti nepodaří 

prolomit bránu, zkus si prostě vzít žebřík a přelézt 

s ním hradby. Můžeš zkusit postavit i obléhací věž, ale myslím, že to je až 

moc složité řešení. 

 Jestli se ani tak nedokážeš do hradu dostat, zkus s posádkou hradu 

vyjednávat. Já vím, že jsou to bezbožní katoličtí psi, jenž nám upálili mistra 

Jana, ale musíme jim ukázat, že jsme lepší než oni. Ale pamatuj, kdyby se 

ti vzdali, nesmíš jim zkřivit ani vlásek, to by byl smrtelný hřích. Pokud se 

ti nevzdají, tak je nech bez milosti vyhladovět. Však oni si rozmyslí, jestli se 

budou bránit s prázdným žaludkem. Hlavně ale musíš mít víc jídla než oni.  

Tvůj přítel a velitel,       Jan Žižka z Trocnova 



Obrázek č. 2: Riskuj (z aplikace Flippity)  

 Category1 Category2 Category3 Category4  Category5 Category6 Final 

Name Jan Žižka Husitská víra Husitské bitvy Králové v době husitské  Na zamyšlení Letopočty  
100Q Kde se narodil Jan Žižka? Kdo dal základ husitské víře a zemřel 

za to? 
Kolik bitev prohrál Jan Žižka? 

král vládl v době vypuknutí husitské rev o 

Proti čemu bojoval mistr Jan Hus? Kdy byl upálen mistr Jan Hus? Jakou bitvou skončila hlavní část 
husitské revoluce? 

100A V Trocnově Jan Hus Žádnou Václav IV.   6.7. 1415 Bitva u Lipan 

200Q Jaký hendikep je tipický pro Žižku? Proč se husitům také říká kališníci? Jakou zbraň používali husitští 
bojovníci? 

Který král usiloval o trůn v čechách v 
době husitské revoluce?  Byl Václav IV. dobrý panovník? Kdy došlo k první pražské 

defenestraci?  

200A Částečná, nebo úplná slepota Podle kalichu v jejich znaku Například cep, sudlici atd. Zikmund Lucemburský   1419  

300Q Jaká je tipická zbraň pro Žižku? Co znamená, že kališníci přijímají 
pod obojí? 

Jaká slavná bitva byla svedena u  
Prahy a na její počest zde stojí 

jezdecká socha Jana Žižky? 

Jak se jmenoval otec Zikmunda a 
Václava IV.?  Proč husité neměli rádi Zikmunda? 

Co mu bylo vyčítáno? 
Kdy byla bitva u Sudoměře a na 

Vítkově?  

300A Palcát Jí tělo a pijí krev kristovu (víno a 
chleba/hostie) 

Bitva na Vítkově Karel IV.   1420  

400Q Jak se jmenuje hodnost Jana Žižky v 
době husitských válek?  

Jak se jmenuje program husitů? Čím husitská armáda nahrazovala 
nevýhodu proti katolické jízdě? 

Sympatizovali husité se Zikmundem 
Lucemburským?   Jaký byl Jan Žižka? Kdy zemřel Jan Žižka?  

400A Husitský hejtman/Táborský hejtman, 
vojevůdce 

Čtyři pražské artikuly Bojovými vozy ne   1424  

500Q Kde přišel o zrak Jan Žižka? 

kněz stál v čele pražských radikálních h 

Jmenuj alespoň tři husitské bitvy 

u 

Jak zemřel Václav IV?  Kdo podle vás bojuje za správnou 
věc - katolíci, nebo husiti? 

Kdy byla bitva u Lipan?  

500A V dětství a u hradu Rabí Jan Želivský Lipany, Sudoměř, Tachov, Domažlice 
atd. 

Dostal mrtvici/ náhlá smrt   1434  

 


