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DUM č. 19 v sadě
18. De-3 Poslední Přemyslovci

Autor: Drahomír Hlaváč
Datum: 30.6.2014
Ročník: 2AV
Anotace DUMu: Poslední Přemyslovci. Středověká kultura I. - pracovní list.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Kultura středověku I. Opakování formou hry Riskuj!
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Ve kterém století se na našem
území rozšířil románský sloh?

2000

Co to jsou portály?

3000

Jaké typy antických sloupů znáš

4000

Pro románský sloh jsou
charakteristické dva typy kostelů.
Uveď, které to jsou
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Ve kterém městě najdeš rotundu
sv. Kateřiny?
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V Třebíči se nachází bazilika,
která je také součástí světového
dědictví UNESCO. Jaký je její
název?

7000

Poznej rotundu na obrázku

1000

Jaký je nejčastější typ gotické
klenby?
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Co jsou to fiály

3000

Kdo se zasloužil o výzdobu
deskovými obrazy kaple sv Kříže
na Karlštejně?
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Kde najdeš krásný raně gotický
portál Porta coeli
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Ve kterém městě se nachází
nejstarší kamenný most v Čechách

6000

Na kterém náměstí jakého města
najdeš Dům u kamenného zvonu?

7000

O kterou raně gotickou stavbu se
jedná?

1000

Na řece Moravě leží město
založené Přemyslem Otakarem II.
v roce 1257. O které město se
jedná?

2000

Poznej hrad: byl vystavěn za vlády
Přemysla Otakara II. Nachází se
v okrese Česká Lípa a „proslavil
se“ jako dočasný žalář krále
Václava II.

3000

Ve kterém městě působil jako
biskup Jindřich Zdík?

4000

Uveď příklady aspoň dvou
středověkých klášterů
dochovaných v Jihomoravském
kraji
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Ve kterém roce bylo založeno
město Brno?
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Jak se nazývá hrad, který se
nachází nad soutokem Otavy a
Vltavy na Orlické přehradě? Byly
zde přechovávány i korunovační
klenoty

Jedná se o královské město
založené roku 1265 Přemyslem
Otakarem II. Patří města založená
na tzv. „zeleném drnu“ a nachází
se západně od Svitav na zemské
hranici mezi Čechami a Moravou.

Které tvrzení je správné v charakteristice životního stylu v raném středověku
V zemědělských osadách obyvatelé bydleli z počátku v polozahloubených dřevěných domech,
většinou s jedinou místností
ANO/NE
V raném středověku byla většina staveb z kamene a mramoru
ANO/NE
Lidé neměli problém s hygienou, proto ve středověku nepropukaly žádné epidemie
ANO/NE
Lidé se koupali v potocích a řekách, ale ve větších městech byly i parní lázně
ANO/NE
Ve stravě převažovaly u většiny obyvatel potraviny živočišného původu
ANO/NE
Oděv se lišil podle postavení jednotlivce jak střihem, tak materiálem a množstvím ozdob
ANO/NE
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