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Humanismus, reformace - pracovní list

………………………….........................

1. Vysvětli pojmy:
ŠMALKALDSKÁ JEDNOTA_______________________________________________________________
MANÝRISMUS ____________________________________________________________________
SGRAFITO______________________________________________________________________________
HUMANISMUS__________________________________________________________________________
HUGENOTI ______________________________________________________________________________
2. Ve Švýcarsku se prosazuje nový náboženský reformní směr, pojmenovaný podle svého zakladatele.
Jak se nazývá?
Vysvětli jeho hlavní zásady – kterou část společnosti oslovoval tento směr především?
Do kterých oblastí v Evropě se poté šířil?
3. Vysvětli, k jakým změnám došlo v souvislosti s šířením reformace v:
severských zemích
oblasti dnešního Pobaltí
4) Zaškrtni správnou odpověď:
Renesance vzniká v:
a) Francii
b) Anglii
c) Itálii
d) Svaté říší římské.

Své teze zveřejnil Martin Luther roku 1517 v:
a) Wormsu
b) Mnichově
c) Erfurtu
d) Wittenbergu

Teorii heliocentrismu v renesanci oživil:
a) Mikuláš Koperník
b) Galileo Galilei
c) Giordano Bruno
d) Leonardo da Vinci

Augšpurský mír:
a) stanovil zásadu čí území, toho víra
b) zrušil celibát
c) zamítl sekularizaci církevního majetku
d) zbavil Karla V. trůnu

5. Tovaryšstvo Ježíšovo, tedy řád _____________________________ zakládá ________________________.
Jaká byla jeho hlavní role? V rámci jakého procesu tento řád vznikl?

6) K jménům představitelů renesance přiřaď patřičné dílo a doplň, o co se jedná (obraz, román…):
A

B

C

D

E

F

.

A) William Shakespeare

1) Zahrada pozemských rozkoší ……………………………………………….

B) Michelangelo Buonarotti

2) Dáma s hranostajem …………………………………………………………

C) Leonadro da Vinci

3) Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha …………………………………

D) Hieronymus Bosch

4) Božská komedie ……………………………………………………………..

E) Dante Alighieri

5) Othello ………………………………………………………………………..

F) Miguel de Cervantes

6) David …………………………………………………………………………

7) V českém prostředí působili dva významní představitelé renesanční astronomie. O koho se jedná?

Humanismus, reformace - pracovní list (ŘEŠENÍ)
1. Vysvětli pojmy:
ŠMALKALDSKÁ JEDNOTA – spolek luteránských knížat v Německu
MANÝRISMUS – umělecký směr či přechod mezi renesancí a barokem
SGRAFITO – zdobení hl. renesančních staveb vyškrabáváním omítky s jinobarevným podkladem
HUMANISMUS – myšlenkové hnutí na konci středověku, důraz na člověka
HUGENOTI – francouzští kalvinisté
2. Ve Švýcarsku se prosazuje nový náboženský reformní směr, pojmenovaný podle svého zakladatele.
Jak se nazývá? kalvinismus
Vysvětli jeho hlavní zásady – kterou část společnosti oslovoval tento směr především?
Prostota, pracovitost, predestinace, boží náklonnost člověk pozná podle pozemských úspěchů náboženství měšťanů
Do kterých oblastí v Evropě se poté šířil?
Anglie, Nizozemí, Francie
3. Vysvětli, k jakým změnám došlo v souvislosti s šířením reformace v:
severských zemích – luteránství jako státní náboženství
oblasti dnešního Pobaltí – sekularizace řádového území – Východní Prusko
4) Zaškrtni správnou odpověď:
Renesance vzniká v:
a) Francii
b) Anglii
c) Itálii
d) Svaté říší římské.

Své teze zveřejnil Martin Luther roku 1517 v:
a) Wormsu
b) Mnichově
c) Erfurtu
d) Wittenbergu

Teorii heliocentrismu v renesanci oživil:
a) Mikuláš Koperník
b) Galileo Galilei
c) Giordano Bruno
d) Leonardo da Vinci

Augšpurský mír:
a) stanovil zásadu čí území, toho víra
b) zrušil celibát
c) zamítl sekularizaci církevního majetku
d) zbavil Karla V. trůnu

5. Tovaryšstvo Ježíšovo, tedy řád jezuitský zakládá Ignác z Loyoly. Jaká byla jeho hlavní role? V rámci
jakého procesu tento řád vznikl? Misijní, vzdělávací a pastorační činnost – v rámci protireformace
6) K jménům představitelů renesance přiřaď patřičné dílo a doplň, o co se jedná (obraz, román…):
A5

B6

C2

D1

E4

F3

.

A) William Shakespeare

1) Zahrada pozemských rozkoší - obraz

B) Michelangelo Buonarotti

2) Dáma s hranostajem – obraz

C) Leonadro da Vinci

3) Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha – rytířský román

D) Hieronymus Bosch

4) Božská komedie – duchovní epos

E) Dante Alighieri

5) Othello - drama

F) Miguel de Cervantes

6) David - socha

7) V českém prostředí působili dva významní představitelé renesanční astronomie. O koho se jedná?
Tycho Brahe a Johannes Kepler
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