
 
 

Muzejní akademie I 

Žákovský list k tematickému bloku č. 3 Současnost a minulost v našem životě pro 5. ročník   

Téma č. 1 Novověk 

Milí žáku, začínáme společný projekt, kde se dozvíš o tom, jak lidé žili v období novověku. Výhodou pro 
tebe je, že se dozvíš také o historii svého města (Plzeň). Dozvíš se také něco o evropských uměleckých 
slozích a důležitých událostech a osobnostech novověku. Společně také navštívíme muzeum, kde si 
některé historické artefakty budeš moci dokonce vzít do ruky. Těšíš se na společné dobrodružství? Já 
ano. 

SLOVNÍ PRETEST 

1) Jaké období trvalo nejdéle? Pravěk, středověk nebo novověk? 

2) Jakou událostí začal novověk? Znáš nějakou osobnost z tohoto období? Znáš nějakou regionální 
památku, která byla v tomto období v našem městě postavená?  

PRÁCE S ČASOVOU OSOU 

1) Nyní se spolu podíváme na důležité události a osobnosti novověkých dějin. Nejprve si na papír 
formátu A4 nakresli časovou osu (dlouhou rovnou čáru). Na ni napiš tyto letopočty: 

• 1492 

• 1503–1506 

• 1592–1670 

• 1599 

• 1618 

• 1842 

• 1848 

• 1899 

• 1830–1916 

• 1902 

• 1914–1918 

• 1919 
 

Pak se k jednotlivým letopočtům pokus přiřadit událost nebo osobnost: začátek 30. leté války, Petr 
Mansfeld, Rudolf II. v Plzni, Jan Amos Komenský, Kryštof Kolumbus, Mona Lisa, revoluční rok, vláda 
Františka Josefa I., T. G. Masaryk v Plzni po založení ČSR, 1. světová válka, založení divadla Josefa 
Kajetána Tyla, František Křižík, Plzeňský pivovar. Některá data či pojmy pro tebe budou těžká, můžeš si 
pomoci vyhledáváním na internetu. 

2) Odpověz na následující otázky: 

1. Věděl Kryštof Kolumbus, že doplul do Ameriky? Nebo mu jeho objev někdo tak trochu 

ukradl? 

 



 
 

2. Jak jinak se říká také Mona Lise? 

 
 

3. Měl Komenský šťastný, nebo těžký osud? 

 

4. Proč císař velice krátce sídlil v Plzni a ne v Praze? 

 
 

5. Byl Mansfeld jediný, kdo dobyl Plzeň? 

 

6. Kdo začal jako první vařit vyhlášené plzeňské pivo? Byli to Češi? 

 
 

7. Probíhala revoluce v roce 1848 i v Plzni? 

 

8. Kde můžeš vidět funkční model Křižíkovy obloukové lampy? 

 
 

9. Jak dlouho vládl císař František Josef I.? 

 

10. Kolik je v Plzni divadel? 

 
 

11. Jak se říká první světové válce?  

 

12. Kolik bylo TGM, když se stal prezidentem? 

 
 

 

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ 

Vylosuj si jeden letopočet a přiřadit událost/osobnost/budovu. Zkus si vzpomenout alespoň na jednu 
zajímavou informaci, kterou k danému tématu uvedl edukátor. 


