
Přečíst si učivo v učebnici po týdnech a dopsat zápisy – průběžně se učit.

Týden do 13.3. (str. 98-99)

Renesance a humanismus

Renesance oslavuje krásy života

•růst bohatství měst severní Itálie, snaha si užít světských radovánek => rozvoj vzdělanosti a
umění
•14. století - zrod renesance v Itálii; renesance vychází z antiky (umění starověkého Řecka a 
Říma)
•Leonardo da Vinci - maluje podle modelů (Mona Lisa, Dáma s hranostajem, ...), vynálezce 
- návrhy strojů, zbraní, studium anatomie (složení a fungování lidského těla)
•Michelangelo Buonarroti - sochař, architekt (sv. Petr v Římě) a malíř

Týden do 20.3 (str. 100-103)

Touha poznávat svět je přirozená všem dobrým lidem

•humanismus - filozofie v období renesance, život není jen příprava na věčnost, člověk se 
má radovat ze života, svobody a krásy
•Niccolo Machiavelli (nikolo makijaveli) - autor Vladaře (panovník nemusí být oblíbený, ale
musí bránit pořádek, jakýkoli prostředek je prý dobrý k dosažení cíle)
•Johannes Gutenberg - vynález knihtisku
•Mikuláš Koperník - Země není středem vesmíru
•Miguel de Cervantes (migel de servantes) - španělský spisovatel - Don Quijote (don 
kichot); nález hrobu
•William Shakespeare - anglický dramatik, Romeo a Julie, Hamlet, Othello

Renesance a humanismus v Českém království

•znaky renesančního stavitelství: arkády, hranolové věže, štíty, sgrafito, sdružená okna
•snaha šlechty o obohacení, stavba paláců =>
•podnikání šlechty ve vlastní režii (např. vaření piva, výstavba pil, vznik šlechtických 
velkostatků, rybníkářství - Jakub Krčín)
•knihtisk => rozvoj českého jazyka, překladatel Daniel Adam z Veleslavína, Izaiáš Cibulka 
(překladatel Bible kralické, bystřický rodák)



Týden do 27.3. (str.106-109)

Zámořské objevy

Evropané vyplouvají na oceány

•15. století - Portugalsko, princ Jindřich Mořeplavec - první námořní škola
•velmi složité cesty koření do Evropy, vznik Osmanské říše => vysoká cena koření =>
•hledá se nová cesta do Indie a Číny
•předpoklady úspěšných cest: dokonalejší typy lodí (karavely a karaky), překonávání 
nedostatku vitamínů (kurděje), tvrdá kázeň

Do Asie kolem Afriky

•říše Mali - zlato, opevněná města, hliněné mešity
•songhajská říše  
•Etiopie - udrželo se křesťanství
•Velké Zimbabwe (13. až 14. století) - chybí písemné záznamy, málo informací
•Mughalská říše (16. až 19. století) v Indii, útoky muslimských Mughalů proti Indii, téměř 
tři století ovládají většinu Indie
•Čína za dynastie Ming (14. až 17. století), hospodářský rozkvět Číny
•Plavby Portugalců kolem Afriky:

•Bartolomeu Dias (bartulumeu dyaš) - cesta k nejjižnějšímu cípu Afriky (1487 až 
1488)
•Vasco da Gama (vašku da gama) okolo Afriky až do Indie (Kalikat)

•obchod Portugalců s Mughalskou říší (předtím vytlačili Portugalci muslimské obchodníky)


