
ČEŠTINA JE HRA

JAN HUS česká historie

 Kdo byl Jan Hus?
 Kde stojí Betlémská kaple?
 Kde stojí socha Jana Husa?
 Co znamenají slova kněz, kázat, církev?
 Byl ve vaší zemi nějaký důležitý náboženský reformátor?
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1. Diskutujte:

Jan Hus byl katolický kněz, profesor na univerzitě a náboženský reformátor. Českou
náboženskou reformu začal propagovat díky inspiraci u anglického filosofa Johna Wycliffa.
Během svých kázání v Betlémské kapli na Starém Městě kritizoval katolickou církev hlavně kvůli
jejímu přístupu k penězům. Taky chtěl překládat Bibli do češtiny a kázat v češtině, aby všichni
lidi rozuměli textu a mohli na něj mít vlastní názor. Proto byl pro církev moc nebezpečný. 

Později mu zakázali kázat. Nakonec proti němu začal soudní proces, který měl zastavit jeho
„heretickou“ filosofii. 6. července 1415 byl Hus odsouzen v Kostnici (na jihu Německa) a
upálen. V Čechách vyvolala Husova smrt velkou reakci, proto několik dalších kazatelů
protestovalo. Jeden z nich byla také upálen. Nakonec z toho vznikla husitská revoluce a válka,
která trvala skoro 20 let. 6. července je český státní svátek.

2. Přečtěte text a odpovězte na otázky:

 Kdo inspiroval Jana Husa k reformě?
 Za co kritizoval katolickou církev?
 Jakou reakci vyvolala smrt Jana Husa?
 Proč byl Jan Hus pro církev nebezpečný?
 Kdy Jan Hus umřel?
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_________________________________ = když soudce (judge) řekne, že jste udělali něco špatného
_________________________________ = religiózní instituce
_________________________________ = religiózní člověk, který dělá v kostele ceremoniály
_________________________________ = napsat stejný text v jiném jazyce (př. z češtiny do němčiny)
_________________________________ = umřít v ohni
_________________________________ = religiózní
_________________________________ = to, co si o někom / něčem myslím
_________________________________ = setkání lidí s knězem v kostele
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3. Označená slova z textu doplňte k jejich definicím:

4. Napište krátký text o důležité historické osobnosti z vaší země.
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ČEŠTINA JE HRA

JAN HUS odpovědi

2. 

 Anglický filosof John Wycliff
 Za její přístup k penězům
 Protesty, další upálení a skoro 20 let válek
 Protože chtěl, aby lidé Bibli rozuměli a sami si dělali názor
 6. července 1415
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 být odsouzen = když soudce (judge) řekne, že jste udělali něco špatného
 církev = religiózní instituce
 kněz = religiózní člověk, který dělá v kostele ceremoniály
 překládat = napsat stejný text v jiném jazyce (př. z češtiny do němčiny)
 být upálen = umřít v ohni
 náboženský = religiózní
 názor = to, co si o někom / něčem myslím
 kázání = setkání lidí s knězem v kostele
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