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Tamtadadá - na dvoře Karla IV. se právě schyluje k velké slávě! Co dobrého se asi podává k snědku? 

         Vymysli slavnostní menu a pak ho namaluj na stůl!

- předkrm: 
- polévka: 
- hlavní chod:
- dezert:

 Za doby Karla IV. si bohatí lidé rádi pochutnávali především na zvěřině. Honitba patřila k oblíbeným vzne-
šeným kratochvílím - kromě zvěřiny se pak na stolech hojně objevovala drůbež a divoké ptactvo.

Sám Karel IV. měl rád pokrmy z Francie - vždyť od svých tří let ve Francii pobýval! Rád si dopřával hustou polévku 
s masem, masové krokety anebo ragú z dušeného masa. Radost mu kuchaři udělali také rybou, obzvláště jeho 
oblíbenou štikou s mandlovou nádivkou. 

Na stolech nemohlo chybět víno - a to i proto, že voda byla většinou závadná a nepila se. 
Pozoruhodným dezertem byl hrách vlaský v homoli neboli hrachová kaše, do které se přidávaly rozinky a med, na 
závěr patřila šlehačka.
Pokrmy se jedly rukama, maso se dávalo na chleba. 
Přípitek se pil z velké číše, která kolovala po celém stole a každý se z ní trochu napil.
Ve velké míře se jedlo ovoce, naopak se lidé vyhýbali kořenové zelenině - mysleli si, že je pekelná, protože roste 
pod zemí!
Sladilo se pouze medem, cukr ještě lidé neznali.
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Jak možná víš, Karel IV. měl čtyři manželky. Jak se to přihodilo? První svatbu měl  již v sedmi letech -
- vzal si Blanku z Valois. Žít spolu začínají až v dospělosti. Když Blanka náhle umírá, bere si Karel za 
ženu Annu Falckou. Po její smrti se Karel žení potřetí - jeho chotí je půvabná Anna Svídnická 
(na Karlštejně můžeš vidět její portréty, které nechal Karel IV. namalovat - Anna byla považována za nejkrásnější 
ženu v Evropě). Zbytek života prožil Karel IV. s Alžbětou Pomořanskou.

         Vyber si jednu z královen a dokresli jak asi mohla vypadat, když se chystala na významnou návštěvu spřátelného 
panovníka. Jaké si oblékla si šaty? A jak měla upravené vlasy? 

             Době, ve které žil Karel IV., říkáme gotika (období ve středověku). 
Gotické dámy nosily úzké šaty, které sahaly až na zem a měly dlouhatánské rukávy (tzv. pachy).
Vdaná žena musela mít vždy na hlavě čepec nebo klobouk, někdy i závoj přes ústa.
Za krásné se tehdy považovalo vysoké čelo - dámy si kvůli němu dokonce holily obočí!



Karlova rodina byla velmi početná - tipneš si, kolik měl dětí? 
Tady máš seznam Karlových nejbližších příbuzných - zkus je zaznamenat do rodokmenu!

Rodiče: Eliška Přemyslovna (1292 – 1330)
 Jan Lucemburský (1296 – 1346)

Manželky a děti: Markéta Blanka z Valois (1317 - 1348) - děti Markéta a Kateřina
        Anna Falcká (1329 – 1353) - syn Václav
    Anna Svídnická (1339 – 1362) - děti Václav IV. a Eliška
         Alžběta (Eliška) Pomořanská (asi 1346 – 1393) - děti Anna, Zikmund, Jan, Karel, Markéta, Jindřich

Teď už můžeš spočítat, kolik těch dětí vlastně bylo! 
Zjistíš z rodokmenu, jak se jmenoval rod, z kterého Karel IV. pocházel? 
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Víš, že Karel IV. stál u zrodu mnoha významných staveb?
V Praze to byl například Karlův most, Univerzita Karlova, Kostel Panny Marie Sněžné 
nebo Katedrála sv. Víta. 
Také nechal postavit mnoho hradů jako například Karlštejn, šumavský Kašperk nebo Tepenec na Olomoucku.

            Kdybys byl/a panovníkem/panovnicí, jakou stavbu bys nechal/a postavit? 
K čemu by sloužila a jak by vypadala? Kdo by do ní měl přístup? Z čeho by byla postavená?

 
 V gotice (tak nazýváme dobu, v níž Karel IV. žil) se stavěly velmi úzké a vysoké stavby.
Okna a dveře měly nejčastěji tvar lomeného oblouku (viz. obrázek).
U nás byla většina významných staveb stavěna z kamenných kvádrů. 
Běžní lidé měli domy ze dřeva - asi tušíš, proč se nedochovaly...
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Karel IV. se narodil před 700 lety, to je ale pěkně dávno, viď? 

 Představ si, že bys jej potkal/a dnes a dal/a se s ním do řeči - napiš/namaluj do bublin:

- Na co by ses ho zeptal/a
- Co bys mu řekl/a 
- Co bys mu ukázal/a
- Co bys ho naučil/a 

 Nakresli sám/sama sebe, jak si s Karlem povídáš.


