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LETEM SVĚTEM STŘEDOVĚKEM 
Již podruhé jsme se vydali na putování naší minulostí. Opět jsme nasedli do stroje 

času, který nás tentokrát zavezl do středověku. Dobu, kterou nám v současnosti připo-

mínají už jen trosky hradů a tvrzí, dobu plnou válek, nepokojů a nemocí. Za jediný 

týden jsme urazili 2 století. Století, ve kterém vládli Lucemburkové.  

Během našeho putování jsme společně s přemyslovskými králi získali královskou 

korunu, shlédli největší rozkvět Prahy, setkali s jednou z největších postav naší histo-

rie - Karlem IV.  Mnozí z nás si chybně mysleli, že narodit se do královské kolébky 

sebou přináší bezstarostné a šťastné dětství a že jeho jedinou povinností bude růst a 

učit se „kralování“. Jenomže tomu bylo jinak. Život 

Karla IV. nás přesvědčil o opaku. Představte si, že až do svých sedmi let byl vězněn 

svým vlastním otcem Janem Lucemburským. To byl panečku otec! 

Bohužel jsme byli svědky i postupného úpadku Českého království. Zjistili jsme, 

že Karel IV. by asi na své syny moc hrdý nebyl. Vždyť to byli právě oni, kteří způsobili 

tolik utrpení a zkázy. 

Při výpravě do minulosti jsme se seznámili s různými společenskými vrstvami stře-

dověku. Dozvěděli se, jak žili lidé na hradě, ve městě a na vesnici.  Zjistili jsme, že 

bychom asi v této době žít nechtěli, přestože jsme si (pomocí matematických souřad-

nic) nakreslili svůj vlastní hrad a stali se jeho pánem. 

Představu o podobě středověkého města jsme si udělali při hodinách výtvarné vý-

chovy. Práce se všem moc povedla a byli jsme odměněni velkou jedničkou. 

Celý týden jsme si své znalosti ověřovali nejen prostřednictvím pracovních listů – 

Lucemburská matematika, Život ve středověku, Dopis pro Karla IV., ale museli jsme 

vyřešit i mnoho záhadných šifer, které nám odpověděli na mnohé otázky. Při hodině 

geometrie se z nás stali stavitelé, kteří měli pomocí kolmic, rovnoběžek, oblouků, pří-

mek připravit stavební plán Karlova mostu. Určitě z nás nebudou stavitelé, jako byl 

Petr Parléř, ale paní učitelka říkala, že za některé návrhy by se nemuseli stydět ani 

dnešní architekti.  

Poznali jsme, že díky tajemné pyramidě lichých čísel, kterou sestavili Karlovi as-

trologové, známe nejen rok, den, měsíc, ale i hodinu a minuty položení základního 

kamene Karlova mostu. Přečtením textu o Bradáčovi jsme se dozvěděli, jak lidé v této 

době předpovídali povodeň.  

Zjistili jsme, že se na mostě dříve vybíralo tzv. mostné. Tento poplatek je samozře-

jmě již zrušen, ale my se těšíme na to, že při návštěvě Karlova mostu s rodiči, jim 

budeme dobrými průvodci a mostné si (za své znalosti) vysloužíme získáním Řádu 

Karla IV.  

Pro milovníky vlastivědy bylo připraveno několik dobrovolných úkolů, např. vy-

robit si korunovační klenoty apod. Celý týden nás provázela písnička Stroj času. 

Všechny aktivity se nám moc líbily a celý týden jsme si náramně užili. Kromě toho 

jsme zjistili, že každé „proč“ má své „proto“. 

Přestože je naše putování středověkem u konce, čeká nás za odměnu výlet do 

Prahy, na který pojedeme v červnu a všichni se moc těšíme. Doufáme, že nezklameme 

paní učitelku a všechny naše získané znalosti budeme mít stále uloženy v hlavě a vy-

užijeme je.  

Žáci IV.C 

 



 


