
 

 

BUDISLAVICE  

 

 

HISTORIE 

První písemná zmínka o obci je z roku ______ (MCCCLII), tedy z doby vlády ________________, který 
pocházel z rodu ____________________. 

ZZZZ kteréhokteréhokteréhokterého    století pochází první písemná zmínka? století pochází první písemná zmínka? století pochází první písemná zmínka? století pochází první písemná zmínka? _____________________ 

KterýKterýKterýKterý    panovnický rod vládl vpanovnický rod vládl vpanovnický rod vládl vpanovnický rod vládl v ČČČČechechechecháááách pch pch pch přřřřed rodem, zed rodem, zed rodem, zed rodem, z nnnněěěěhožhožhožhož    pocházpocházpocházpocházelelelel    tento panovník?tento panovník?tento panovník?tento panovník?    ________    

Přiřaď kPřiřaď kPřiřaď kPřiřaď ke každée každée každée každé    fotografifotografifotografifotografiiiii    náznáznáznázevevevev    budovbudovbudovbudovyyyy    a architektonický styl, ve ktera architektonický styl, ve ktera architektonický styl, ve ktera architektonický styl, ve kterém ém ém ém jjjjeeee    postavenpostavenpostavenpostavenaaaa....    

a) fara     1) novorománský 

b) kaple sv. Jana Nepomuckého  2) barokní 

c) kostel sv. Jiljí    3) klasicistní 

 

  

______     ______     _______ 

Vysvětli, Vysvětli, Vysvětli, Vysvětli, čímčímčímčím    se odlišuje novorománský styl od románského.se odlišuje novorománský styl od románského.se odlišuje novorománský styl od románského.se odlišuje novorománský styl od románského.    

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Zakresli do časové osy období, v nichžZakresli do časové osy období, v nichžZakresli do časové osy období, v nichžZakresli do časové osy období, v nichž    vznikaly stavby v těchto architektonických stylech. vznikaly stavby v těchto architektonických stylech. vznikaly stavby v těchto architektonických stylech. vznikaly stavby v těchto architektonických stylech.     

_____________________________________________________________________ 

0                1000                2000 

KOSTEL SV. JILJÍ 

Kostel sv. Jiljí byl původně vystavěn v raně gotickém stylu. 

VyjmenujVyjmenujVyjmenujVyjmenuj,,,,    na na na na kterákterákterákterá    další období je gotický styl členěn.další období je gotický styl členěn.další období je gotický styl členěn.další období je gotický styl členěn.    

____________________________________________________________________________________ 
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Za vlády Za vlády Za vlády Za vlády panovníka panujícího v době první zmínky o obci panovníka panujícího v době první zmínky o obci panovníka panujícího v době první zmínky o obci panovníka panujícího v době první zmínky o obci Budislavice byly budovány jedny Budislavice byly budovány jedny Budislavice byly budovány jedny Budislavice byly budovány jedny 
zzzz nejvnejvnejvnejvýýýýznamnznamnznamnznamněěěějjjjšíšíšíších gotickch gotickch gotickch gotickýýýých staveb. Uvech staveb. Uvech staveb. Uvech staveb. Uveďďďď    alespoalespoalespoalespoňňňň    ttttřřřři zi zi zi z nich.nich.nich.nich.    

____________________________________________________________________________________ 

Uveď třUveď třUveď třUveď tři charakteristické prvky gotiky i tohoi charakteristické prvky gotiky i tohoi charakteristické prvky gotiky i tohoi charakteristické prvky gotiky i toho    stylu, ve kterém byl později kostel sv. Jiljí stylu, ve kterém byl později kostel sv. Jiljí stylu, ve kterém byl později kostel sv. Jiljí stylu, ve kterém byl později kostel sv. Jiljí 
upravován. upravován. upravován. upravován.     

 Gotika    ______________________ 

1. _________________  1. _________________ 

2. _________________ 2. _________________ 

3. _________________ 3. _________________ 

 

Všech 5 výše zmíněných architektonických stylů seřaď od nejstaršího po nejmladší.Všech 5 výše zmíněných architektonických stylů seřaď od nejstaršího po nejmladší.Všech 5 výše zmíněných architektonických stylů seřaď od nejstaršího po nejmladší.Všech 5 výše zmíněných architektonických stylů seřaď od nejstaršího po nejmladší.    

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

OSOBNOST 

Jedna vJedna vJedna vJedna významná budislavická ýznamná budislavická ýznamná budislavická ýznamná budislavická osobnost je také úzce spojena sosobnost je také úzce spojena sosobnost je také úzce spojena sosobnost je také úzce spojena s historihistorihistorihistoriíííí    mmmměěěěsta Blovice.sta Blovice.sta Blovice.sta Blovice.    
O koho se jednO koho se jednO koho se jednO koho se jednáááá    a jak je da jak je da jak je da jak je důůůůleleleležžžžititititýýýý    pro Budislavice a Blovice?pro Budislavice a Blovice?pro Budislavice a Blovice?pro Budislavice a Blovice?    

____________________________________________________________________________________ 

_:__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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