
PLÁN VÝUKY 30. 3. – 3. 4. DĚJEPIS – Mgr. Jana Pořízková 

RENESANCE A HUMANISMUMS (středa 1.4.) 

-přečíst v učebnici str. 120 - 123 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

RENESANCE A HUMANISMUS 
RENESANCE 

-umělecký směr vznikl na konci 13. století v Itálii 

 

HUMANISMUS 

=myšlenkový výraz renesanční doby 

 

VĚDA 

Astronomie 

M. KOPERNÍK, G. BRUNI, G. GALILEI, J. KEPLER 

 

ARCHITEKTURA 

-budovy stavěny do šířky, římsy, sloupy, chrámy s kupolí 

 

MALÍŘSTVÍ A SOCHAŘSTVÍ 

-přesné zobrazení lidského těla 

LEONARDO DA VINCI, MICHELANGELO BUONAROTTI 

 

-umění mimo Itálii se prosazovalo pomalu 

-šíření díky panovníkům a šlechticům – zvali si italské architekty, malíře, sochaře 

 

ALBRECHT DÜRER, LUCAS CRANACH 

 

Kdo by měl zájem o toto téma, zde jsou odkazy na videa: 

www.youtube.com – Záhadné postavy dějin: Leonardo da Vinci (23:33 min) 

www.youtube.com – Byl jednou jeden člověk: Renesance (22:56 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


REFORMACE V 16. STOLETÍ (čtvrtek 2.4.) 

-přečíst v učebnici str. 101 - 102 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

REFORMACE V 16. STOLETÍ 
=snaha o nápravu církve 

 

PŘÍČINY: 

-přepych církve, krize v papežství, korupce uvnitř církve 

 

NĚMECKO 

MARTIN LUTHER  

-1517 přibil na vrata kostela ve Wittenbergu list s 95 tezemi (články), kde zazněla kritika církve 

-název církve – lutherství 

 

ŠVÝCARSKO 

ULRICH ZWINGLI 

-Bible jediným zdrojem víry 

 

JAN KALVÍN 

-úkolem člověka je práce a boj proti hříchu 

-název církve - kalvinismus 

 

PROTIREFORMACE 

-snaha upevnit postavení katolické církve v zemích, kde se rozšířila reformace 

 

DŮSLEDKY REFORMACE A PROTIREFORMACE 

o křesťanství rozděleno do většího počtu církví 

o mezi katolíky a protestanty propukaly boje 

 

 

Kdo by měl zájem o toto téma, zde je odkaz na video: 

Slavne-dny.cz – Den, kdy Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí 

 

 

 

V případě jakýkoliv dotazů mě kontaktujte na pracovní email – porizkova@9zszlin.cz  

 

Televizní tipy: 

Pondělí 30.3. ČT 2 – 14.10 Jagellonci 

Úterý 31.3. ČT 2 – 17.25 Marco Polo: Rozluštěné tajemství 

mailto:porizkova@9zszlin.cz

