
Kultúra , veda a umenie v stredoveku 

Stredoveká kultúra bola 

podobná vo všetkých krajinách 

Európy, pretože vychádzala 

z kresťanstva. 

Strediská kultúry a vzdelania  

Stredoveká kultúra vychádzala z princípov kresťanstva –v 

krajinách Európy sa podobala, a preto ju nazývame, že je 

univerzálna. V celej Európe sa používal spoločný jazyk – 

latinčina. Zachovala sa z antiky a mala ustálenú gramatiku  

odbornú slovnú zásobu. Ktoré vedy dodnes používajú latinčinu? 

Cirkev a kláštory 

V kláštoroch mnísi a mníšky šírili a upevňovali vieru. Starali sa 

o bedárov  a chorých, zbierali liečivé bylinky a učili roľníkov 

starať  sa o pôdu, ochraňovali staré knihy a písali nové. Boli 

ochrancami vzdelanosti a kultúrnymi centrami .V kláštorných 

školách sa učilo: čítanie, písanie, latinčina. Do 12. st.  boli 

mnísi a kňazi takmer jedinými vzdelancami v Európe.  

Medzi prvé kláštory patrili benediktínske. 

Rád ( spoločenstvo ) benediktínov založil v r. 

529 Benedikt z Nursie. R. 1964 sa stal 

patrónom Európy za zásluhy o pozdvihnutie 

európskej kultúry a vzdelanosti. Heslo 

benediktínov bolo : „Modli sa a pracuj!“ (Ora et labora) 

V 13. st. patril k najznámejším učencom aj Tomáš Akvinský 

z rádu dominikánov. Rád františkánov založil 

František z Assisi, ktorý 

vymenil život v bohatstve za 

službu chudobným. Ako sa 

volá súčasný pápež? ............          

V 10 st. sa zaslúžil aj o rozvoj 

hudby veľmi vzdelaný pápež 

Gregor Veľký, ktorý vytvoril tzv. gregoriánsky chorál.  
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Mestská kultúra 

Mestské školy sa začali objavovať asi v 13.st.Neskôr vznikli aj 

najvyššie typy škôl- univerzity. Vyučovali sa v nich: medicína, 

právo, teológia. Kto študuje teológiu? ................................Študenti 

museli povinne vystriedať niekoľko univerzít – tak sa 

prehlbovalo ich vzdelanie a vedomosti sa šírili medzi rôznymi 

krajinami. Najstaršie univerzity boli: Taliansko – Salermo, 

Bologna, Padova , Francúzsko – Paríž, Anglicko – Oxford 

       Rytierska kultúra Šľachtici boli privilegovaní, vedeli 

narábať so zbraňami a ochraňovali ostatné obyvateľstvo. Žili 

na svojich hradoch z daní poddaných. V prípade potreby museli 

prísť do vojny za záujmy svojho panovníka – voláme ich rytieri. 

Chlapci zo šľachtických rodín boli za rytierov vychovávaní – 

ovládať zbraň, jazdiť na koni, verný kresťanstvu, ochraňovať 

slabších, starších, úctivo sa správať k ženám – boli to zásady 

rytierskeho správania. Do rytierskeho stavu prijímali chlapcov, 

ak splnili podmienky za zvláštnych 

obradov- pasovali ich. Dievčatá zo 

šľachtických rodín sa učili čítať, písať, 

základom hudby a iné. Vydávali sa za 

bohatých šľachticov alebo odchádzali do 

kláštorov. Rytieri vytvorili špeciálnu 

kultúru – rytiersku a vznikali prvé 

literárne diela – romány a poézia. 

Napíš, ako vyzerali a kde boli umiestnené hrady: 

Staviteľstvo - Stavitelia v stredoveku najskôr  stavali stavby 

podobné rímskemu umeniu – románsky sloh. V pol. 12. st. začal 

vznikať nový- gotický sloh 

ROMÁNSKY-  kostoly, rotundy, hrady                                                                                                  

                    polkruhový oblúk                              hrubé stĺpy                                                   

                     hrubé múry                                  valená kamenná klenba                                                                                           

                      malé okná                                 skromná výzdoba                                                            

GOTICKÝ  - kostoly, katedrály, kláštory mestá 

 lomený oblúk 

vysoké štíhle stavby 

väčšie okná s vitrážou 

rebrová klenba 

štíhle piliere 

 bohatšia výzdoba   

FRESKA – maľba do čerstvej omietky 

Doplň pod obrázky:, vitrážové okno, katedrála, rotunda a napíš aspoň 3 

typické znaky 
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...................... Zachovala sa z ................ a mala ustálenú gramatiku  
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z rádu dominikánov. Rád františkánov založil 
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život v bohatstve za službu 

chudobným. Ako sa volá 
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Mestská kultúra 

Mestské školy sa začali objavovať asi v .....st.Neskôr vznikli aj 

najvyššie typy škôl-................... Vyučovali sa v nich:......................, 

.............., teológia. Kto študuje teológiu? .......................Študenti 

museli povinne vystriedať niekoľko univerzít – tak sa 

prehlbovalo ich ...................a vedomosti sa šírili medzi rôznymi 

....................... Najstaršie univerzity boli: Taliansko – S..............., 

B.............., P............. , Francúzsko – P..........., Anglicko – O............. 

       Rytierska kultúra Šľachtici boli............................, vedeli 

narábať so ...................a ................... ostatné obyvateľstvo. Žili 

na svojich hradoch z ....... poddaných. V prípade potreby museli 

prísť do vojny za ............svojho panovníka – voláme ich ................ 

Chlapci zo šľachtických rodín boli za rytierov .............................– 

ovládať............, jazdiť na.........., verný.................., ochraňovať 

........., .................., úctivo sa správať k ............ – boli to zásady 

.......................správania. Do rytierskeho stavu prijímali chlapcov, 

ak splnili podmienky za zvláštnych 

obradov- ......................ich. .....................zo 

šľachtických rodín sa učili.........., ............., 

základom hudby a iné. Vydávali sa za 

bohatých .................alebo odchádzali 

do..................... Rytieri vytvorili špeciálnu 

kultúru – rytiersku a vznikali prvé 

........................diela –.................a .................. 

Napíš, ako vyzerali a kde boli umiestnené hrady: 

Staviteľstvo - Stavitelia v stredoveku najskôr  stavali stavby 

podobné ...................umeniu – románsky sloh. V pol........ st. začal 

vznikať ...............- gotický sloh 

ROMÁNSKY-  kostoly, rotundy, hrady                                                                                                  

                    polkruhový oblúk                              hrubé stĺpy                                                   

                     hrubé múry                                  valená kamenná klenba                                                                                           

                      malé okná                                 skromná výzdoba                                                            

GOTICKÝ  - kostoly, katedrály, kláštory mestá 

 lomený oblúk 

vysoké štíhle stavby 

väčšie okná s vitrážou 

rebrová klenba 

štíhle piliere 

 bohatšia výzdoba   

FRESKA – maľba do čerstvej omietky 

Doplň pod obrázky:, vitrážové okno, katedrála, rotunda a napíš k nim 

aspoň 3 typické znaky 
                                                    

 


