


Dopište si zápis. 

Snímky jsou označeny

Vypracujte do sešitu pak následující úkoly, které 

jsou na konci této prezentace.

Práce s uč.str.50-54, str. 68, str. 86-90

Sešity si řádně doplňte. 



Klasicismus
- vzniká na poč. 19.st., snaží se navázat na renesanci

Stavitelství

znaky: přesné uspořádání, přehlednost, trojúhelníkový štít, 

sloupy

stavby: paláce, zámky, banky, divadla, muzea, činžovní domy, 

nemocnice, kasárna



Představitelé hudby:

L. Beethoven

W.A. Mozart

J. Hayden



Malířství

- převažuje kresba

- Jean Louis David

Literatura

- vzorem antičtí hrdinové

- J.W. Goethe



Empír – stavební umělecký styl vytvořený

pro  Napoleona



Romantismus
-vzniká na poč. 19.st., klade důraz na vlastenectví, národní 

cítění

-romantici se zajímají o minulost (středověk), o svobodu, o 

tajemno

Stavitelství

-napodobuje  starší stavební slohy – sídla obklopena parky

-památky: zámek Hluboká, Lednice





Malířství

-zobrazována příroda 

(krajinářství), hrdinství

Představitelé:

E. Delacroix

F. Goya



Hudba

- klavír

Představitelé:

F. Chopin

F. Listz

http://youtu.be/KpOtuoHL45Y

https://youtu.be/9E6b3swbnWg

http://youtu.be/KpOtuoHL45Y
https://youtu.be/9E6b3swbnWg


Alexandr Sergejevič Puškin

Alexander Dumas

Karel Hynek Mácha

Představitelé literatury



Biedermeier

-utváří se v ½ 19.st.  a naplno se rozvíjí ve 30.letech 19.st.

-smysl života byl hledán v klidném rodinném zázemí, v 

blízkosti přírody, v práci pro vlast

-ideálem byl mravný život a práce oproti zahálčivosti šlechty

-v měšťanských salonech – poslech hudby, předčítání literárních 

děl



Vypracuj do sešitu za zápis.

Klasicismus a romantismus

1.Vypiš, které pojmy mají souvislost s uměleckým směrem klasicismus:

štít ve tvaru trojúhelníka – sloupy - rotunda sv. Martina – synagoga – empír - jasná pravidla a zákonitosti -

francouzské zahrady - stavby ze skla a oceli - rytířské ctnosti - lomený oblouk – ikona - činžovní domy

2.Vyber z nabídky pojmy, které souvisí s uměleckým slohem romantismus a vypiš je:

Národní divadlo – hrad Křivoklát – vitráže – exotika a dobrodružství – katedrály – zámek Hluboká - Slezské 

muzeum – gobelíny – návrat ke slavné minulosti národa – exotické stavby (minaret) – zahrada (anglický park) –

příroda – fresky – biblické náměty

3. Ve spolupráci s internetem, učebnicí – vyhledej osobnosti daných uměleckých oborů z období 

klasicismu i romantismu (nezapomeň na české umělce):

Hudba Literatura Malířství

 klasicismus

 romantismus


