PL POČÁTEK HUSITSKÝCH VÁLEK
7. ROČNÍK
Jméno, příjmení
Hodnocení: 
odeslat na adresu v.wojewodová@ulesakarvina.cz
Ze všeho nejdříve tě zvu na virtuální prohlídku Kaple betlémské:)
klikni na odkaz     https://www.virtualtravel.cz/praha/stare-mesto/betlemska-kaple  a prohlédni si se mnou místo, kde kázal Jan Hus
Až budeš hotov/a, pozorně si pročti následující text:)
Jak začala Defenestrace
Roku 1415 byl upálen reformátor katolické církve Jan Hus. Jeho stoupenci pokračovali v aktivním vymáhání společenské a náboženské změny. Ačkoliv během čtyř let král Václav mnohým prosbám vyhověl, pod tlakem bratra Zikmunda a katolické církve, podporovatele Husova učení o nově nabité výhody zase připravil. To nemohlo nechat kališníky chladnými
První pražská defenestrace proběhla 30. července 1419 u Novoměstské radnice 
Po kázání převrat
Nejprve se všichni sešli v chrámu Panny Marie Sněžné na kázání Jana Želivského, vůdce pražských radikálů. Z  chrámu pak dav vedený Želivským došel až před Novoměstskou radnici. Tam protestující požadovali propuštění vězňů, kteří byli příznivci kališníků. V hloučku lidí, z nichž spousta byla ozbrojena, stál údajně i dnes již legendární vojevůdce Jan Žižka.
Tvrdý pád
Radní ale dav nevyslyšeli. Část rozzuřených občanů proto vtrhla na radnici a všechny své nepřátele vyházeli z oken rovnou na dlažbu. Kdo pád přežil, byl zbylými povstalci zlynčován a ubit. Mezi zavražděnými byl purkmistr Jan Podivínský a šest konšelů. To už krále Václava IV. chladným nenechalo. Na Novém Hradu u Kunratic dostal z události takový záchvat vzteku, že ho většina historiků považuje za příčinu smrti, která jej postihla o několik týdnů později.
Pražské radikály vedl k Novoměstské radnici a První pražské defenestraci kazatel Jan Želivský 
Začátek husitských válek
Po pražské defenestraci se nepřátelé kališníků začali obávat o své životy. Ve strachu před povstalci opustilo město mnoho úředníků. Protikatolicky smýšlející obyvatelé vedli útoky na kláštery v Lounech, Žatci nebo Klatovech. Ještě větší rozbuškou ale byla smrt krále. Husité (pojmenovaní podle Jana Husa) začali ve velkém ničit náboženské stavby (například vypálili klášter Zahrada Panny Marie) a vyhánět katolické obyvatelstvo z Prahy. A tak započaly husitské války
A nyní mi, prosím, odpověz na následující otázky:) odpovídej, prosím celou větou:) a hned pod otázku
1. Jakou výzdobu má Kaple betlémská?
2. Kdy proběhla pražská defenestrace?
3. Kdo kázal v chrámu Panny Marie Sněžné?
4. Koho vyházeli kališníci z oken radnice?






