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→ každá hodinu vlastivědy je připravená samostatně 

→ vytiskni 3. stranu tohoto dokumentu – procvičování k nalepení do sešitu 

→ kdo nemá možnost tisku, opíše zadání procvičování do sešitu 

 

 

pondělí 23. 3. 2019 

 

→ téma: Život na začátku novověku 

→ nejdřív si zopakuj letopočty – na třetí straně k vytištění a nalepení do sešitu 

→ přečti si v uč. st. 10-11 (prohlédni obrázky) 

→ napiš si zápis – sešit naležato 

→ pusť si video Dějiny udatného národa českého     https://www.youtube.com/watch?v=DCnwjLpSO8Y 

 

Zápis: 

Život na počátku novověku 

(uč. 10-11) 

 

 

NA VESNICI     NA ZÁMCÍCH   VE MĚSTECH 

statkáři  sedláci a rolníci  chudina šlechtici  řemeslníci obchodníci 

nejbohatší vlastní pronajaté čeledíni    lékaři písaři učitelé…  chudina 

 pole pole  děvečky 

 

ROBOTA = povinnost sedláků a rolníků pracovat na polích svého pána  

PODDANÍ = lidé kteří museli  → robotovat 

    → odevzdávat část své úrody 

    → platit daně 

 

NEVOLNÍCI = lidé, kteří nesměli bez svolení svého pána → stěhovat se na jiné panství 

       →ženit se, vdávat 

       → studovat 

NEGRAMOTNÍ = lidé, kteří neuměli číst, psát, počítat 

              = většina lidí na venkově 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCnwjLpSO8Y
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středa 23. 3. 2019 

 

→ téma: Baroko 

→ nejdřív si procvičuj na fólii PS 6/4,5; PS 7/7 - zkontroluj si podle sešitu (učebnice) 

→ přečti si v uč. st. 13 (prohlédni obrázky) 

→ napiš si zápis  

→ máš-li možnost tisku, vytiskni si obrázky barokních staveb (nemusí být barevně)  a nalep do sešitu za 

zápis 

→ prohlédni si prezentaci (zaslanou mailem) 

→ pusť si video Dějiny udatného národa českého     https://www.youtube.com/watch?v=qyxAcHxXN9U 

 

Zápis: 

Baroko 

(uč. 12) 

 

- nový umělecký styl 

- z Itálie 

- u nás po bitvě na Bílé hoře  

- znaky: 

o hodně ozdob 

o náboženské motivy 

o nástěnné a stropní malby = fresky 

o postavy v pohybu 

- stavby 

o kostely → kostel sv. Mikuláše v Praze 

o zámky →Kroměříž 

o vesnické domy = „selské baroko“ →Holašovice (UNESCO) 

o morové sloupy →Sloup nejsvětější trojice v Olomouci (UNESCO) 

- v hudbě: 

o v kostele varhanní skladby – J. S. Bach 

- snaha církve získat věřící →pořádá poutě – poutní místa: Svatý Kopeček, Hostýn,  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qyxAcHxXN9U
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Jak se měří čas 

1) Připiš století k letopočtům 

1320 ...............       715 ..................      2010................      89 .................. 

 

2) Napiš rok ze století 

15. stol.  ..............  8. stol. ............. 19. stol .................      1. stol ............... 

 

3) Seřaď následují roky, tak jak jdou za sebou (očísluj) 

 

312 př. n. l.;  1425 n.l. ;  753 př. n. l.; 2011 n. l.;  623 n. l.; 510 př. n. l. 

 

 

 

obrázky k zápisu Baroko 

  

 

 

Svatý Kopeček 

Svatý Hostýn 

Holašovice – selské baroko 

Morový 

sloup v 

Olomouci 


