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Vzdělávací oblast:

Člověk a společnost

Tematická oblast:

Středověk

Předmět:
Výstižný popis způsobu

Dějepis
1. Pracovní list je určen k opakování

využití nebo metodické

poznatků o křesťanství a islámu.

pokyny:

Žáci vytvářejí přehled, porovnání
obou náboženství. V dalších
úkolech si žáci fixují poznatky ke
křížovým výpravám.

Křesťanství versus Islám

Křesťanství

Islám

Věřící:

Věřící:

Bůh:

Bůh:

Svatá kniha:

Svatá kniha:

Mesiáš:

Prorok:

Významné svátky:

Významné svátky:

Rituální předmět:

Rituální předmět:

Církevní stavba:

Církevní stavba:

Hlava církve:

Hlava církve (dříve):

Základní pravidla:

Základní pravidla:

Den odpočinku:

Den odpočinku:

Křížové výpravy
Doplň chybějící slova do textu:
Křížové výpravy byly trojího druhu: proti p ____________, proti k_________________ a proti m ______________. Církev válku striktně
odmítala, ale v 11. století se její postoj k válce mění. Církev nyní uznává válku spravedlivou, tedy válku s __________________. Výpravy proti
muslimům označila církev za válku ve znamení _______________. I proto si jej účastníci výprav značili na své oblečení a nazývali se
________________.
Nejvýznamnějšími byly křížové výpravy podnikané do ___________________, které se zmocnili nesnášenlivý Turci. V rozmezí 11. až 13. století
se celkem na východ uskutečnilo ____________ výprav. Úspěchu však dosáhla pouze __________ křížová výprava roku 1096, kterou vyhlásil
_____________ Urban II.
Spoj křížovou výpravu se jménem osoby, která se jí účastnila, a doplň titul dané osoby.
Druhá křížová výprava

1147

Třetí křížová výprava

1189

Šestá křížová výprava

1228

Osmá křížová výprava

1267

Fridrich Barbarossa

Fridrich II.

Ludvík IX. Svatý

Filip August

Vladislav II.

Richard Lví Srdce
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Rytíři během první křížové výpravy zakládají na území Asie první křižácký stát zvaný království
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Křesťanství versus Islám - řešení

Křesťanství

Islám

Věřící:

křesťan

Věřící:

muslim

Bůh:

Bůh

Bůh:

Alláh

Svatá kniha:

Bible

Svatá kniha:

Korán

Mesiáš:

Ježíš Kristus

Prorok:

Mohamed

Významné svátky:

Velikonoce, Vánoce

Významné svátky:

Aid al-Kabir (konec roku), Aid al-Fitr
(konec ramadánu)

Rituální předmět:

Kalich, kříž, mešní konvička

Rituální předmět:

Modlitební kobereček, kašna

Církevní stavba:

Kostel

Církevní stavba:

Mešita

Hlava církve:

Papež

Hlava církve (dříve): Chálífa

Základní pravidla:

Desatero božích přikázání

Základní pravidla:

Pět pilířů islámu

Den odpočinku:

Neděle

Den odpočinku:

Pátek

Křížové výpravy
Doplň chybějící slova do textu:
Křížové výpravy byly trojího druhu: proti pohanům, proti kacířům a proti muslimům. Církev válku striktně odmítala, ale v 11. století se její postoj
k válce mění. Církev nyní uznává válku spravedlivou, tedy válku s nevěřícími. Výpravy proti muslimům označila církev za válku ve znamení kříže.
I proto si jej účastníci výprav značili na své oblečení a nazývali se křižáci.
Nejvýznamnějšími byly křížové výpravy podnikané do Palestiny, které se zmocnili nesnášenliví Turci. V rozmezí 11. až 13. století se celkem na
východ uskutečnilo devět výprav. Úspěchu však dosáhla pouze první křížová výprava roku 1096, kterou vyhlásil papež Urban II.
Spoj křížovou výpravu se jménem osoby, která se jí účastnila, a doplň titul dané osoby.
Druhá křížová výprava

1147

Třetí křížová výprava

1189

Šestá křížová výprava

1228

Osmá křížová výprava

1267

Vladislav II. - české království
Fridrich Barbarossa - německý císař

Richard Lví Srdce - anglický král

Filip August - francouzský král

Fridrich II. - německý císař
Ludvík IX. Svatý - francouzský král
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K

S

E

S
É

