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Gotika
Napiš a zjisti nějaké informace o stavitelích působících na našem 
území. Jako nadpisy užij jména psaná v gotickém písmu. 

 



Vyhledej si místa těchto gotických staveb v Evropě a umísti je na 
mapu a vyznač místo, kde se nalézají. Jednu ze staveb si vyber a 
seznam s ní ostatní.

● Notre Dame
● Santa Maria Del Fiore
● Katedrála v Seville
● Katedrála sv. Víta
● Katedrála v Durhamu
● Hrad Carcassone
● Hrad Warwick
● Hrad Malbork



Přiřaď k obrázkům jejich názvy z předchozího listu

Pokuste se 



podle obrázku narýsovat plán tohoto okna a poté ho vyrobte z 
kartonového papíru v minimální velikosti 90 m.



Na obrázku jsou jednotlivé stavební prvky. Popište je a napište jejich 
název



Dokresli erb rodu, který vládl v Čechách, když se zde začala 
rozšiřovat gotika.

Jméno tohoto rodu



Poskládejte Puzzle a z vystříhaných písmen slož název co je na 
obrázku. Slovo nalep do nachystaných rámečků.
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