
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 3 řešení 
 

Předmět: Dějepis 

Ročník: 7. A 

Procvičování vzdělávacího celku: Renesance, humanismus 

 

UPOZORNĚNÍ – pokud někdo z žáků zapomněl učebnice ve škole, ve skříňce, nebo 

je mimo domov, může pracovat s multimediální interaktivní učebnicí 

přes stránky nakladatelství Nová škola www.ucebnice-online.cz 

 Stačí se zaregistrovat jako rodič, vše je bezplatné a funguje ihned, 

sama jsem vyzkoušela a prověřila (vše platí zatím na 30 dní) 

 

 

1. četba v učebnici str. 94 – 95 

2. samostatně krátký zápis do sešitu 

3. samostatná práce na projektu (dle zadání a vylosovaného tématu) 

 

 

 

Renesance  
pracovní list 

1. Porovnej umělecké slohy: 

 

 GOTIKA      RENESANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyber si z nabídky: církevní stavby, světské stavby, lomený oblouk, rozeta, sgrafito, pozemský život, 

čekání na posmrtný život, podloubí, jednoduchost, důraz na štíhlost a výšku, hrady, zámky, katedrály, 

paláce 

 

 

 

 

církevní stavby 
 

světské stavby 

lomený oblouk 
 

sgrafito 

rozeta 
 

pozemský život 

čekání na posmrtný život 
 

podloubí 

katedrály 
zámky 

 

důraz na štíhlost a výšku 
 

paláce 

 

hrady 
jednoduchost 



 

 

2. Vysvětli pojmy:  RENESANCE 

znamená obnovení, znovuzrození 

umělecký směr, který vznikl ve Florencii 

   vzorem se jí stala antika = kultura starověkého Řecka a Říma 

HUMANISMUS 

z latinského HUMANUS =lidský 

klade důraz na pozemský život 

v popředí zájmu je člověk 

 

3. Přečti si ilustrační text z Wikipedie a odpověz na otázky: 

 

Bratři kladli od počátku své činnosti velký důraz na literární činnost svých členů, a proto ocenili význam 

knihtisku velmi záhy. Jejich tisky vynikají vysokou typografickou úrovní. Protože Jednota bratrská byla 

zakázaným náboženským uskupením, také jejich tiskárna působila tajně. Z důvodu utajení se ve vydaných 

knihách nepoužívalo označení místa tisku, jen krycí označení in insula hortensi pro své umístění v 

zahradách. Tajná bratrská tiskárna byla nejprve (od r. 1503) v Litomyšli, od roku 1518 v Mladé Boleslavi. 

Ve druhé polovině století (od r. 1562) pak v Ivančicích u Brna a od roku 1578 na tvrzi v Kralicích pod 

patronátem Jana ze Žerotína, který sídlil v blízké Náměšti. 

 

 

 

Co zapůsobilo na rozšíření knih a rozvoj vzdělanosti? 

Vynález knihtisku - počátky jeho masového používání k tisku knih spadají na přelom let 1447/1448 a jsou 

spojeny s osobou Johanna Gutenberga.  

 
Jednota bratrská vydala knihu, která se stala vzorem spisovné češtiny. Jaká to byla kniha? 

Bible kralická  

Bible kralická je česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a 

řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle místa 
vytištění, kterým byly jihomoravské Kralice. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Práce z encyklopedií nebo internetem 

 

 

4. Renesanční architektura 

 

arkády  zámek   sgrafita souměrnost park  sdružená okna   

 

Okna – Obdélníková nebo zaklenutá okna bývají sdružována do dvojic. Otvory bývají lemovány 

polosloupy a zakončeny nadokenní římsou. 

 

 

 

Sgrafito – Jedná se o dvouvrstvou omítku, škrábanou omítku. 

Spodní vrstva sgrafita se vyhotovila s tmavým zabarvením (popel, 

uhlí) a následně byla nanesena další vrstva – tentokrát světlá a 

hladká. Proškrábáním vznikne motiv – nejčastěji psaníčka.  

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihtisk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Typografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1503
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litomy%C5%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/1518
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%A1_Boleslav
http://cs.wikipedia.org/wiki/1562
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan%C4%8Dice
http://cs.wikipedia.org/wiki/1578
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_ze_%C5%BDerot%C3%ADna&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1m%C4%9B%C5%A1%C5%A5_nad_Oslavou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha
https://cs.wikipedia.org/wiki/1447
https://cs.wikipedia.org/wiki/1448
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg


Arkády 

sloupořadí, řada oblouků na sloupech nebo pilířích. Někdy se jako arkády 

označuje i arkádová chodba či podloubí, z jedné nebo obou stran oddělená 

sloupy.  
 
 
                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Malíři, díla 

 

 

Leonardo da Vinci   Michelangelo Buonarotti Sandro Boticelli  

Mona Lisa    David    Zrození Venuše 

  

       

  

                                                      

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sloup_(architektura)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pil%C3%AD%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podloub%C3%AD

