
D7 - 21.
 
 

Dobrý den, dnes poslední nová látka
pro letošní školní rok. Podíváme se na
nástup novověku z pohledu kultury a

vědy.

Již víte, že novověk s sebou přinesl změny v myšlení a uvažování - už to nebyla jenom
víra v Boha, která lidi provázela po celý středověk - nově se začal prosazovat rozum,
důraz na lidský úsudek. Již se neupínali na posmrtný život a nadpřirozený svět, ale s vírou
v rozum přichází i snaha zajímat se o ten opravdový svět, o přírodu, vědu, kulturu. 
ten myšlenkový směr = to jak lidé uvažovali = se nazývá HUMANISMUS
ten umělecký styl = jak lidé výtvarně tvořili = se nazývá RENESANCE
 
 
 

Dnes si povíme, jak se RENESANCE (15.-17.stol.) projevovala v jednotlivých uměleckých
oblastech a jaká nejznámější díla v této době vznikla:
 
 



ARCHITEKTURA - hlavní prvky:

- stavby spíše do šířky než do výšky
- inspirace antikou (starověké Řecko a Řím)
- rovné stropy
- římsy a sloupy 
- arkády
- sgrafito

římsa - vystouplý stavební prvek, chrání okna/dveře, ale i zdobí

arkáda - řada oblouků na sloupech a pilířích



sgrafito - technika výzdoby omítky 
-  pozor nezaměnit s graffiti
 - vytváří se tak, že se nanesou 2 různé omítky a pak se ta svrchní ještě za vlhka částečně
seškrábe

1. Pojmenuj správně architektonické prvky. Přiřaď:

1. sloup

2. římsa

3. sgrafito

4. arkáda



2. Zámky:

Šlechta si začala přestavovat
hrady na zámky nebo zakládala
zámky nové.

A nyní 2 úkoly pro tebe:
1, Napiš, v čem se zámek lišil od hradu - 2 údaje
2, Jmenuj alespoň jeden renesanční zámek u nás.
Pracuj s učebnicí str. 142  nahoře, pokračuje zde
kapitola Architektura.
 

VAŠE VYPRACOVÁNÍ:



Výtvarné umění:

používání perspektivy v malířství
témata: náboženství, antická
mytologie, nahé lidské tělo, portréty 

 
 
 

Botticelli, Zrození Venuše

Arcimboldo, Rudolf II.

Michelangelo Buonarotti , David

Leonardo da Vinci, Vitruvian man



3.
 
Doplň údaje o tomto nejznámějším malířském díle z
období renesance:

 

název obrazu:

autor obrazu:

4. Ideálem renesance byl všestranně nadaný a moudrý člověk.

Jak jsem již dnes na začátku řekla, lidé se snažili
vzdělávat, poznávat, bádat... Jaké obory je zajímaly
nejvíc?

studium přírody (fyzika, chemie, botanika...)
studium jazyků (latina = jazyk vzdělanců, řečtina,
národní jazyky...)
astronomie

 
Ale renesančního člověka zajímala také literatura.
Jedním z nejslavnějších autorů byl William
Shakespeare, autor mnoha divadelních her. 
Zjisti názvy alespoň 2 děl tohoto slavného Angličana
(tentokrát čerpej z vlastních informačních zdrojů):

VAŠE VYPRACOVÁNÍ:

William Shakespeare



5. Vzdělanost a literatura v Čechách:
pracuj s textem v učebnici str. 144 a správně spoj pojmy, které spolu souvisí:
 

1. tiskařství pod obojí (husitská)

2. hebrejština, řečtina kvalitní školství

3. jazyk, kterým byla napsána Bible kralická jazyk původních náboženských textů

4. Karlova univerzita vzor pro spisovnou češtinu

5. jezuité Jiří Melantrich, Daniel Adam z Veleslavína

6. latina jazyk učenců

6. Hudba:
Z hudební oblasti mám pro vás tři otázky s možností
výběru odpovědi:
Kapitola věnovaná renesanční hudbě je na str. 144:

Jak se nazývá dlouhá několikadílná
skladba, která se zpívala při

bohoslužbě?

Používá se při instrumentální skladbě

zpěv?

Jak se nazývá tento nástroj? 

A takhle to zní (0:40)



7. Pro zájemce: Podívej se na videa: 1, astronomové na dvoře Rudolfa II., 2, renesance. Pokud chceš, odpověz na
bonusové / nepovinné otázky:



Jmenuj alespoň jednoho ze slavných astronomů a
popiš, co objevil:

VAŠE VYPRACOVÁNÍ:



Ve kterém státě renesance začala?

VAŠE VYPRACOVÁNÍ:

Mějte se krásně !


