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Milí páťáčci 

→ ani na tento týden jsem nepřipravovala nové učivo 

→ budete si i nadále opakovat a procvičovat – čeká vás po velikonocích malý testík (tak jako 

v přírodopise) 

o Habsburkové českými králi 

o Jan Amos Komenský 

o Život na počátku novověku 

o Baroko 

→ nejdřív si přečtete všechny zápisy v sešitě 

→ prohlédněte si znovu prezentaci Baroko 

→ potom procvičíte na folii: 

o v učebnici str. 13 (celá) 

o PS str. 6/6; str. 7/9; str. 8/10 

→ odstřihněte, nalepte do sešitu a splňte následující úkol 

 
odstřihnout → ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z nabídky znaků vyber ty, které se hodí pro určitý sloh. Podle ukázky označ sloh číslem. 

Znaky: množství ozdob na stavbách, tlusté zdi z kamene, malé a tmavé místnosti, okna zakončená lomeným obloukem, 

nádvoří s arkádami, ozdobné  štíty domů, vysoké stavby s věžičkami, malá okna, množství mramoru, nástěnných maleb 

a soch, malby na fasádách domů, sochy znázorňující mučedníky, mohutné hrady 

 

 

 

románský sloh: 

_________________________________________

________________________________________ 

gotika: 

_________________________________________

_________________________________________ 

renesance: 

_________________________________________

_________________________________________ 

baroko: 

_________________________________________

________________________________________ 
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ŘEŠENÍ:  

Uč. str. 13      1b); 2c); 3a); 4b); 5c); 6a); 7b) Jan Amos Komenský; 8a); 9b); 10c) 

PS str.6/6   chrám sv. Mikuláše (Praha), Sloup nejsvětější Trojice (Olomouc) 

 str.7/8   habsburská říše, česká šlechta, katolíci, Bílá Hora, Staroměstské náměstí    

 str.8/10 tajenka: NOVOVĚK 

úkol v sešitě: 1.baroko, 2. románský sloh, 3. renesance, 4. gotika 

→ dokázali byste odpovědět na následující otázky? 

1) Čím končí středověk a začíná novověk? 

2) Které země tvořily habsburskou říši? 

3) Kdo zvítězil v bitvě na Bílé hoře? 

a) vojsko českých šlechticů a měšťanů   

b) královské vojsko 

4) Co se stalo s vůdci povstání proti Habsburkům? 

5) Jaké náboženství podporovali Habsburkové? 

 

 

 

 

6) Jaké změny ve školství provedl  

      J. A. Komenský? (2) 

7) Co byla robota? 

8) Kdo byli nevolníci? 

9) Příklad barokní stavby. 

10) Příklad poutního místa. 

11) Co jsou to fresky? 

 


