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D7 – Písemný test – týden 6.4. – 12.4.2020 ČITELNÝ PODPIS: …………………………………………………… 

Vážení žáci. Vyzkoušejte si prosím motivační test z probraných vědomostí. Pište čitelně, nejlépe 

hůlkovým písmem! Po vypracování tuto jednu stranu (A4) testu vyfoťte do chytrého telefonu (nebo 

dle možností naskenujte), vložte do přílohy emailu (vytvořit si email - pokud zatím nemáte - trvá 5 

minut) a zašlete do následující neděle na můj email: radekpavli@seznam.cz    Děkuji. 

1) Kterým panovníkem vymírají Přemyslovci po meči? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

2) Napiš, co Karel IV. vybudoval, založil, nechal postavit (4)? 

 

I) ……………………………………………………………... 

II) …………………………………………………………….. 

III) ……………………………………………………………. 

IV) ……………………………………………………………. 

 

3) Napiš jména alespoň dvou manželek Karla IV.  

 

I) …..…………………………………………………………………………………… 

 

II) ……………………………………………………………………………………… 

 

4) Ve které bitvě nadobro končí sláva husitských vojsk? 

 

bitva u ….……………………………………………………………………………… 

 

5) Napiš jména tří LUCEMBURKŮ na našem trůnu:  

 

I) ……………………………………………………………... 

II) ……………………………………………………………. 

III) …………………………………………………………… 

 

6) Napiš 4 PRAŽSKÉ ARTIKULY: 

 

I) ……………………………………………………………... 

II) …………………………………………………………….. 

III) ……………………………………………………………. 

IV) ……………………………………………………………. 

 

7) Vysvětli pojmy: 

 

I) ODPUSTKY = 

 

II) KACÍŘ = 

 

III) DEKRET KUTNOHORSKÝ = 

 

IV) BASILEJSKÁ KOMPAKTÁTA = 
 

mailto:radekpavli@seznam.cz
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D7 - Pracovní listy - ON–LINE – PŘEMYSLOVCI – Opakování 

ÚKOL 1: Pokud máš přístup k internetu, podívej se na krátká vtipná výuková videa o Přemyslovcích 

z cyklu - Dějiny udatného českého národa:  

1) BOŘIVOJ a LUDMILA: https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY 

2) SVATÝ VÁCLAV: https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs 

3) OLDŘICH a BOŽENA: https://www.youtube.com/watch?v=t5kli7YdmZg  

4) BŘETISLAV a JITKA: https://www.youtube.com/watch?v=bm8zNj6A8-g  

5) PŘEMYSL I.: https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE 

6) PŘEMYSL II. Otakar: https://www.youtube.com/watch?v=WG_mBmDGNRg 

7) BRANIBOŘI V ČECHÁCH: https://www.youtube.com/watch?v=JWLLJ5ZDVUA 

8) VÁCLAV II.: https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs 

9) VÁCLAV III.: https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY 

 

 

D7 - Pracovní list - ON–LINE – LUCEMBURKOVÉ – Opakování 

ÚKOL 2: Pokud máš přístup k internetu, podívej se na krátká vtipná výuková videa o 

LUCEMBURSKÝCH panovnících na našem trůnu - z cyklu - Dějiny udatného českého národa: 

1) KAREL IV.: https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA 

 

 

D7 - Pracovní list - ON–LINE – HUSITSTVÍ – Opakování 

ÚKOL 3: Pokud máš přístup k internetu, podívej se na krátká vtipná výuková videa o husitství: 

1) JAN HUS: https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg 

2) HUSITSTVÍ: https://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBok 

3) HUSITSKÉ VÁLKY: https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY
https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs
https://www.youtube.com/watch?v=t5kli7YdmZg
https://www.youtube.com/watch?v=bm8zNj6A8-g
https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE
https://www.youtube.com/watch?v=WG_mBmDGNRg
https://www.youtube.com/watch?v=JWLLJ5ZDVUA
https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs
https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY
https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg
https://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBok
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – prostudovat - vypracovat – vlepit do sešitu 

Milí žáci. Zápisy učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročítejte si je prosím v kombinaci s učebnicí a 

vypracujte případné úkoly a pracovní listy. Tímto procesem si přirozeně učební látku zapamatujete. 

D7, nový zápis:  KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY         Čti  v UČEBNICI s. 43. - 44. 

(náboženské téma raného středověku)  

Palestina  

= území, které leží na východním pobřeží Středozemního moře  

= působiště Ježíše Krista  

= v 7. stol. n.l. – bylo toto území součástí ,,Arabské říše,,  

- Arabové povolovali křesťanům navštěvovat BOŽÍ HROB v Jeruzalémě (=město v Palestině)  

- Palestinu však obsadili Turci (vyznávali stejné náboženství jako Arabové – islám)  

- Turci však zakázali křesťanům přístup ke ,,svatým místům,,  

- na konci 11. stol.n.l. – papež vyhlásil křížovou výpravu do Palestiny (= do SVATÉ ZEMĚ)  

- účastníci označeni křížem  

- významní panovníci se výprav účastnili  

- byla i ,,dětská,, výprava (prý jsou děti bez hříchu) – avšak děti prodány do otroctví  

- v průběhu zakládány ,,rytířské řády,,  

- celkově neměly výpravy velký úspěch  
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – prostudovat - vypracovat – vlepit do sešitu 

D7, nový zápis: UMĚNÍ RANÉHO STŘEDOVĚKU.  

ROMÁNSKÝ SLOH Čti v UČEBNICI s.63+ 

Kdy? 11. – 13. století n. l.  

- Za vlády přemyslovských knížat začaly u nás vznikat stavby a umění v románském slohu, 

jež odkazovaly na starověký Řím 

- Řím (latinsky = Roma), odtud pochází slovo ,,románský“ 

Románské stavební prvky 

- Tlusté zdi bez omítky 

- Malá okna s půlkruhovým obloukem nebo okna sdružená. 

- Vnitřní prostory byly malé a tmavé 

- Dělení staveb na církevní a světské = necírkevní 

Typickými románskými církevními stavbami jsou kostely: 

a) kruhovitého půdorysu – rotundy  

b) větší kostely obdélníkového půdorysu nazývané baziliky 

Příklady architektury: 

            

Rotunda sv. Jiří na Řípu          Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RotundaRip.jpg
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – prostudovat - vypracovat – vlepit do sešitu 

D7, nový zápis: UMĚNÍ VRCHOLNÉHO A POZDNÍHO STŘEDOVĚKU.  

GOTICKÝ SLOH    Čti v UČEBNICI s.115+ 

- Umělecký sloh vrcholného a pozdního středověku  

Kde a kdy? Vzniká ve Francii v 2. polovině 12. století 

- Do Čech proniká od 2. poloviny 13. století – vrchol u nás za Karla IV. 

- Projevuje se ve stavitelství, výtvarném umění, vzdělání a literatuře, hudbě i módě 

Stavitelství = architektura 

Znaky:  

1) Vertikalismus – dlouhé štíhlé tvary orientované do výšky  

2) Lomený oblouk (okna, portály = vstupy)  

3) Vnitřní opěrný systém – dlouhé štíhlé sloupy a žebrová klenba  

4) Vnější opěrný systém – opěrné sloupy a pilíře zvenku 

5) Zdobné prvky: 

- fiály  

 

- chrliče  

- rozety = růžička nebo také růžice je v architektuře označení pro kruhové okno, často 

velkých rozměrů, umístěné většinou nad vstupním portálem stavby nebo ve štítech 

chrámových lodí. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kutn%C3%A1_Hora_1919.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rozeta_Pary%C5%BC_notre-dame_chalger.jpg
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – prostudovat - vypracovat – vlepit do sešitu 

Dělení gotických staveb: 

A/ Gotické církevní stavby 

typy staveb:   Katedrály   

Příklady prvních gotických katedrál  

Notre Dame v Paříži a v Remeši,  

katedrála v Chartres  

Významné české památky:  

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě  

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře  

Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně 

 

B/ Světské = necírkevní gotické stavby  

Hrady - Karlštejn, Zvíkov, Bezděz, Kost, Pernštejn, Švihov   

Věže  - Prašná brána v Praze 

 

Stavitelé:  

Petr Parléř (parléřovská huť),  

Matěj Rejsek,  

Benedikt Ried,  

Matyáš z Arrasu 

 

ÚKOL 1: Pokud máš přístup k internetu, vyhledej a prohlédni si jednotlivé gotické stavby. 


