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Práce s pracovním listem Stoletá válka 

- Počáteční text je připraven pro žáka, který už alespoň trochu ovládá český jazyk. Důležité 

věci jsou psané tučně. Neznámá slova a spojení modře, ta jsou následně vysvětlená ve 

slovníčku. Text je psán jednoduchými větami, jejichž slovosled je upraven pro žáky 

s OMJ.  

- Učitel může současně látku probírat i s ostatními dětmi (bez OMJ), text je dostačující. Po 

žákovi s OMJ může chtít, aby porozuměl pouze informacím psaným tučným písmem.  

- Předpokládám, že budou mít žáci k dispozici učebnici dějepisu s touto látkou a pracovní 

mapky. Pro lepší orientaci je v pracovním listu historická mapka Francie, se kterou je 

možno pracovat – viz úkol…. Dětem bez OMJ můžeme úkoly rozšířit. 

- Dalším úkolem jsou pak otázky k textu, které mohou posloužit žákovi s OMJ 

k opakování, učiteli ke zkoušení a následnému hodnocení. Podle úrovně znalostí českého 

jazyka můžeme opět buď rozšířit, či zúžit pole otázek. 

- Pro další práci s tématem i jazykem jsou připraveny následující tištěné aktivity. Je možno 

k tématu vytvořit obrázky zbraní a oděvů té doby. Na přiloženém obrázku jsou vidět štíty, 

vlajky, popřípadě erby. I to je možné výtvarně ztvárnit popř. dětem vysvětlit heraldické 

zákonitosti. Propojit tuto válku s dalšími, které vedly mezi sebou Anglie s Franci atd. Vše 

záleží na schopnostech žáků bez a hlavně s OMJ. 
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Stoletá válka (1337 – 1453) 

Příčiny 

• Anglie a Francie spolu soupeřily po staletí o nadvládu v západní Evropě.  

• Oba státy byly v kontaktu i proto, že Angličané vlastnili od 11. století velká území ve 

Francii. 

• Francie v Evropě posílila.  

• Anglie se však nechce ztratit svá území ve Francii.  

Počátek války 

• Válka mezi Anglií a Francií začala bojem o Flandry  v roce 1337.  

• Trvala více než sto let, proto se jí říká válka stoletá. 

Bitva u Kresčaku 

• Zpočátku měli úspěch Angličané. 

• Zvítězili v bitv ě u Kresčaku v roce 1346.  

• Na straně Francie padl  český král  Jan Lucemburský.  

Morová epidemie a další problémy 

• V obou zemích se objevila morová epidemie, která na čas zastavila dlouhé boje.  

• Ve Francii povstal nespokojený lid. 

• V Anglii vypuklo rolnické povstání.  

Jana z Arku = Panna orleánská 

• Když se zase začalo bojovat, obě země změnily taktiku.  

• Na obranu Francie se postavili i obyčejní lidé v čele s Janou z Arku.  

• Jana byla mladá venkovská dívka, kterou podle pověsti oslovil Bůh.  

• Chtěla osvobodit Francii.  

• Její vojsko porazilo Angličany u města Orléans a Remeš.  

• Angličané ji však brzy zajali a v roce 1431 jí v Rouen upálili jako čarodějnici.  

• Francie posílila. 

Konec války 

• Roku 1453 skončila stoletá válka porážkou Anglie. 

• Francie zvítězila a stala se nejmocnější zemí v Evropě. 

• Anglie ztratila svá území ve Francii kromě přístavu Calais. 
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Slovníček 
Flandry – známé území (teritorium, region) na severu Francie známé výrobou sukna 

Sukno – vlněná látka 

Morová epidemie – mor = smrtelná nemoc (černá smrt), nemoc, na kterou lidé umírají 

Rolnické povstání – povstání zemědělců, povstání=nespokojenost 

Padnout v bitvě - zemřít 

 

Mapa Francie v době stoleté války (1337 – 1453) 

Najdi a v mapě označ tato důležitá místa: 

1) území Flandry 

2) město Kresčak 

3) město Orléans 

4) město Remeš 

5) město Rouen 
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Otázky k textu: 

1. Kdy a proč začala stoletá válka?  

2. Proč byly Flandry důležité pro Anglii a Francii?  

3. Kdy došlo k bitvě u Kresčaku? Kdo v ní zvítězil? Proč byla důležitá pro Čechy?  

4. Kdo byla Jana z Arku? Jak zemřela? Kdo v historii ještě zemřel stejnou smrtí? 

5. Kdo ve válce zvítězil? Kdy skončila? 

 

Bitva u Kresčaku 

 

 

Jana z Arku 
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Rozhodni, zda je tvrzení správné (ANO) či není (NE): 

1. Stoletá válka začala v roce 1237.      ANO – NE 

2. V bitvě u Kresčaku zemřel český král Jan Lucemburský.  ANO – NE 

3. Jana z Arku byla z bohaté rodiny.     ANO – NE 

4. Jana z Arku byla upálena v roce 1431 v Rouen.   ANO – NE 

5. Válka skončila v roce 1453.     ANO – NE 

 

 

Seřaď pomocí čísel (1 – 5) následující události :  

upálení Jany z Arku – morová epidemie – konec stoleté války – bitva u Kresčaku – začátek 

války mezi Anglií a Francií 

 

 

Doplň do vět slovesa ze závorky ve správném tvaru: 

Angličané (upálit) _________________________ Janu z Arku v Rouen. 

Český král Jan Lucemburský (zemřít) _________________ v bitvě u Kresčaku. 

Válka (začít)__________________________ v roce 1337 bojem o Flandry. 

Anglie a Francie (soupeřit) ____________________ o nadvládu v západní Evropě. 

Lid ve Francii (být) ______________ nespokojený. 

 

 


