Pracovní list
k výstavě „Česká vrcholná gotika v modelech“ pro žáky ZŠ

Vítáme vás na výstavě „Česká vrcholná gotika v modelech“, která vám představí gotický
sloh na jeho vrcholu a zároveň vás seznámí s obdivuhodnou prací modelářů – studentů
programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze.

1. otázka – Gotický stavební sloh vznikl ve Francii r. 1150 a do našich zemí pronikl
ve 2. pol. 13. století. Víte, jak poznáme gotickou stavbu?

……………………………………………………………………………………………………………

2. otázka – Na obrázcích jsou typické gotické stavební prvky, pokuste se přiřadit
jejich správný název: A) fiála, B) lilie, C) chrliče, D) gotické okno,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. otázka - Na výstavě jsou vystaveny modely významných gotických staveb. Pozorně
si je prohlédněte a napište, jaký typ stavby na výstavě převládá.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. otázka – Z vystavených modelů svou velikostí vyniká jeden jediný. Víte, o který se
jedná a jakou stavbu představuje?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5. otázka – K vidění jsou zde i modely českých hradů. Vyberte které:

A) Hrad Krakovec

B) Hrad Bezděz

C) Hrádek na Zderaze

6. otázka – V polovině 14. století dominovala pražskému
hradu trojlodní románská bazilika, která byla od roku
1344 nahrazována gotickou novostavbou. Určete její
název:
A) Kostel Panny Marie Sněžné
B) Dominikánský klášter sv. Klimenta
C) Katedrála sv. Víta, Václava, Vojtěcha

7. otázka – Nejdůležitější budovou každého města byla radnice, kde se scházela
městská rada, dokonce zde byla umístěna městská pokladnice či vězení. Model
radnice můžete spatřit i zde. Pokuste se napsat její (jejich) název:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. otázka – Gotickou architekturu můžete sledovat i na
měšťanských domech. Jeden z domů, který se honosí gotickou
výzdobou, naleznete v Praze na Staroměstském náměstí a i zde
v podobě modelu. Víte, o který dům se jedná? Zakroužkujte jeho
název (názvy):
A) Obecní dům

B) Dům U bílého zvonu C) Dům U kamenného zvonu

9. otázka – V závěru výstavy spatříte model technicky zajímavé stavby. Jedná se
o gotickou bránu, která kdysi střežila sídlo českých panovníků – Vyšehrad. Víte,
jak se brána nazývala? Napovíme vám, že před branou býval i hluboký příkop s
padacím mostem.
………………………………………………..
Výborně, už jste v cíli, děkujeme, že jste navštívili naší výstavu. Určitě již víte,
jak vypadá gotická stavba a které stavby můžete dodnes v Čechách obdivovat 

