Křesťanství a středověká Evropa.
Založení Karlovy univerzity.
hodina dějepisu pro žáky 7. třídy ZŠ

Úkol č. 1

Mistři myšlení
Zatím co ve středověku žili na vesnicích především zemědělci, ve městech se usazovali řemeslníci a obchodníci.
Vyhledej v učebnici nebo na internetu, jak se jmenovala profesionální sdružení řemeslníků
a obchodníků ve středověkých městech: ..............................................................................
V čele těchto sdružení stál mistr, který měl své učedníky. O pár řádků níže zjistíš, jak se tito
učedníci nazývali. Jejich pojmenování zapiš: ....................................................................
Mezi obyvateli měst se začali usazovat i lidé, kteří nic nevyráběli - jejich „řemeslem” bylo přemýšlení, získávání znalostí a uvažování. Dnes takové lidi nazýváme slovem “intelektuál“. Tito
lidé si vzali příklad z řemeslníků a podle jejich vzoru zakládali vlastní sdružení: univerzity.
Učitelé na univerzitě se také nazývali mistři. Mistři měli své učedníky čili tovaryše. Těmito
tovaryši byli studenti. První univerzity v Evropě vznikly ve 12. století.
Doplň větu:
Když mluvíme o Mistru Janu Husovi, sdělujeme tím vlastně, že Jan Hus byl .......................................
na univerzitě.

Úkol č. 2

Papež, panovník, kancléř
Přítomnost univerzity zvyšovala proslulost království.
Mnoho panovníků proto ve svých městech vítalo mistry
i studenty. To ale nestačilo. Panovník musel nejprve požádat
papeže o souhlas se založením univerzity. V čele univerzity stál
vždy biskup (arcibiskup) jako kancléř univerzity.
Doplň do textu správná slova:
Karel IV., ................................... český, vydal 7. dubna 1348 se souhlasem .................................. Klimenta VI. zakládací listinu pražské univerzity. Prvním kancléřem univerzity se stal pražský
................................... Arnošt z Pardubic.

Úkol č. 3
Pečetidlo

Na objednávku Karla IV. bylo zhotoveno stříbrné pečetidlo, které dodnes slouží jako znak Karlovy univerzity.
Prohlédni si jeho ústřední motiv, který vidíš na obrázku. Pečlivě popiš, jaké postavy jsou na
pečetidle zobrazeny, co si myslíš, že dělají a proč:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Úkol č. 4

Za co vděčíme univerzitám
Přečti si text níže a zakroužkuj na obrázku všechny novinky, které jsou v textu popsány.
Vznik univerzit přinesl mnoho novinek, z nichž některé používáme dodnes. Studenti si
potřebovali dělat rychlé zápisky z přednášek a začali používat spojité písmo (opak tiskacího písma). Spojité písmo šlo psát špatně rákosovou tyčkou, ale moc dobře se psalo husím
brkem. Zápisy z přednášek začali podnikaví lidé přepisovat a bylo možné je koupit – objevila se knihkupectví. Srolované pergameny byly nepraktické, a tak se jednotlivé listy
vázaly k sobě - knihy se začaly svým tvarem a velikostí podobat těm dnešním. Aby student
lehce nalezl to, co hledá, v knihách se číslovaly stránky, text byl dělen na kapitoly a na
konci knihy byl umístěn obsah nebo rejstřík.
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