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1. Pracovný list – Stredoveké listiny a knihy 
 Dopíš chýbajúce slová podľa významu:  
 V minulosti boli kláštory a mnísi dôležití, pretože v kláštoroch uchovávali ................, 

mnísi vedeli .............., písať, poznali liek. Práve v stredoveku mali túto dôležitú funkciu – 

udržiavali vzdelanosť – ochraňovali knihy – poklady učenia. Opatrovali staré knihy, písali 

nové. Kláštorné ...................... opatrovali najmä knihy, ktoré súvisia s kresťanskou vierou: v 

prvom rade Bibliu a jej časti. Knihy zdobili ..................................., výjavmi zo života kráľov 

a svätých.  

       

    1.       Opíš ako sa v stredoveku písali knihy                2.      Na obrázkoch označ   

               a vymaľuj si mnícha – pisára          ornamenty a kresby                                 

         

 

 

   A 

B 

C 



3.    Napíš, čo používal pisár pri písaní: 

A - .......................... alebo ................................ 

B - ..................................................................... 

C - .................................................................... 

 

Vyrieš tajničku, vypíš slová a z nájdených slov poskladaj vetu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................  ................................................... 

..............................................  ...................................................  

.............................................  ................................................... 

 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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4 Zakrúžkuj stredoveké knihy a napíš ich typické črty: 

 

             

 

     
 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

        Usporiadaj materiál, na ktorý sa písalo v správnom poradí od 

najstarších:  

 

 

 

 

 

 

 

1. ......................................, 2. ........................................, 3. ................................. 

4. ......................................, 5. ........................................ 

 

5.  

pergamen 

hlinené 
tabuľky 

papier 

papyrus kameň 



 Vymaľuj rovnakou farbou, čo spolu súvisí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.     Zahraj sa na stredovekého pisára a pokús sa napísať kráľovskú listinu      

         ozdobným písmom a doplň ju ornamentami. 

       

         Pri práci budeš potrebovať:  

       

                  HUSACIE BRKO,  ATRAMENT, VÝKRES A3 

                            

 

 

6.  

upravená koža zvierat papyrus 

hlina pergamen 

narezaná a vysušená 
rastlinka 

hlinené tabuľky 



- namoč si brko do atramentu a napíš ozdobné písmená textu 

      
 

         
 

-každá kráľovská listina bola ozdobená pečaťou,  



popros pani učiteľku aby ti pomohla nakvapkať roztopený vosk na listinu  

a odtlač doň nejakú mincu 

 

             

 

 

-kráľovské listiny sú hotové 

 

   
 

 



 2. Pracovný list – Život v stredovekom meste 
  Dopíš k erbom správne remeslo: 

   ................    ..................    

 .................    ..................    

   .................    ..................   

 

    Pokús sa nakresliť svoj rodinný erb a vysvetli ho spolužiakom 

                                  

 

 



     Rozdeľ erby na šľachtické a remeselnícke: 
-šľachtické zakrúžkuj modrou a remeselnícke fialovou farbičkou 

 

                                

                                    

       

Podľa čoho sa dajú rozoznať? 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................                             

 
  Dopíš, čo vyrábal      
obuvník - ....................................           krajčír - ................................... 

tesár - .........................................           garbiar - .................................. 

hrnčiar - .....................................           tkáč - ....................................... 

 



               
 

  1 
 
 Porovnaj obrázky a nájdi 5 rozdielov  

          

 

 

 
 

                                                             
1 GALISOVÁ, Natália: Stredoveký bulvár. In: Fifík, Bratislava, 2011, s. 28 

 

Do módy prichádzali krásne, no nie veľmi 
pohodlné topánky s dlhými špičkami. Aby 
sa v nich ľahšie chodilo, špičky topánok si 
dvorné dámy priväzovali šnúrkou ku 
kolenám.  



 
    Do obrázka stredovekého mesta označ: kostol, vstupná brána,        
        hradby, kláštor, zvonica, veža, knižnica.  
 

  
   
Dopíš, na čo slúžila v stredoveku: 
Knižnica - ...................................................................................... 

Zvonica - ....................................................................................... 

Hradby - ....................................................................................... 

Veža - .......................................................................................... 

 
 
 
 



   Spoj čiarou postavy s miestom, kde mohli bývať. 
                  Vopred sme si pripravili drevený hrad, stredovekú dedinu a maketu kráľa, rytiera, vojaka, sedliaka, 

kňaza, zbojníka- vytvorili sme si stredovekú dedinu so sedliakmi, hrad s kráľom a rytiermi. Medzi domami bola 

kamenná cesta a za nimi políčka s kukuricou, obilím.  

                      
 
 
 
 
 
 

             
 

5. 

  



  3. Pracovný list - Stredoveká Levoča 
                                                                    
          Doplň tajničku:  
                    

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

           

           

           

           

           

           

 

1. stred slnečnej sústavy                                                 
2. tretí deň v týždni   
3. muž v zbroji 
4. prvé vývojové obdobie človeka 
5. miesto, kde býval kráľ 
6. vojak, ktorý dostával za službu plat (žold) 
7. legenda o hrade 
8. znak stredovekého mesta 
9. mnísi, ktorí žili na Kláštorisku 
10. kráľovské privilégium 

 

11. biela pani - ........... Korponaiová 
12. pranier 
13. kráľovské výsadné právo  
14. chrám  
15. zbraň rytiera 
16. vykonávateľ popravy 

 

 



         K obrázkom dopíš názov: 

                            
.....................................            ...........................................           ........................................................         

               

             Do textu správne doplň slová  
(Bela IV., kráľovské, meča, Jakuba, radnica, 1249, privilégiá, skladu, mesto) 

 

Prvá písomná zmienka o historickej Levoči pochádza z roku ................... v listine kráľa 

............................V stredoveku dostala výsadný titul „Slobodné ..............................     

...............“  Za svoje nevídané zásluhy a službu jej kráľ udelil dva významné práva - 

............................................ – 1. právo ................... a 2. právo ........................... Na námestí sa 

hrdo týči renesančná ............................ a chrám sv. ......................., v ktorom sa nachádza 

najvyšší gotický oltár na svete.  

 

          Napíš si iniciály svojho mena ozdobným písmom 

 
 

 

 

 

 



              Na severnej strane radnice medzi oknami sa týčia dobové fresky, ktoré znázorňujú 

vlastnosti človeka, ktorý chcel byť zvolený za richtára.  
Pokús sa rozlúštiť jednotlivé vlastnosti 

 

                           

    SOSŤRTIMED              ONSPTAROŤ                      UTDOANŤS 

  ____________________              _____________________           _____________________ 

 

 

            

    TVEŤRZPOLSI                           SVDILOVSRAPŤ      

  ___________________                ________________________ 



3.1 Pracovný list – Biela pani 
1.   Nájdi slová ukryté v osemsmerovke a vyrieš tajničku:  

   

povesť, syn, okno, svedok, ornament, mesto, kosť, seno, Levoča, osa, vesta, ozvena, oko, 

obrad, kus, auto, koleso, les, dom, sobota, úľ, čas, ovos, spln,  

 
Ako sa volala vlastným menom levočská biela pani?  

                 
 

2. Nájdi 5 rozdielov 

                    

P J A T O B O S 
Ú O Ľ Ú L T U S 
O V V I S K A P 
T O K E O O R L 
 U S M P S S Y N 
A T S E V Ť O O 
A Č O V E L S N 
N A M O D O E E 
E S N A O A L S 
V I R O K N O O 
Z B V S Á O K O 
O R N A M E N T 



3. Prečítaj si povesť o levočskej bielej pani a odpovedz na    
    otázky 
 Juliana Géczyová - Korponayová sa narodila v grófskej rodine plukovníka telesnej 

stráže Imricha Thökölyho. Vydala sa do Levoče za hradného pána a cisárskeho kapitána. 

Kultivovaná dáma bola dobrou dcérou, vernou manželkou aj obetavou matkou. Odmietla 

odovzdať listy rebelov cisárskej moci, pretože sa snažila ochrániť rodinu. Dostala sa však do 

víru bojov za nezávislosť krajiny. Bola svedkom udalostí aj ich obeťou. Legenda hovorí, že z 

lásky ku kapitánovi nepriateľov, ukradla kľúče od mesta a otvorila tajnú chodbu, ktorou sa 

nepriatelia dostali do mesta. Juliana bola obvinená zo zrady a odsúdená na trest smrti. 

 Bola zatknutá a obvinená za vlastizradu a na hrade Červený Kameň uväznená. 

Celkove tri roky. Juliana bola počas súdu uväznená v Rábe (Győri) v podzemnej kobke v 

budove radnice. Bola mučená vyviazaním tela na strop za ruky a zaťažením dolných končatín 

kamenným závažím. Od pálenia rozpálenou žehličkou jej sudcovia upustili. Počas tortúry 

nepriznala nič, k čomu by sa už skôr nepriznala dobrovoľne. Na trhovisku v Rábe bola 25. 

septembra 1714 Juliana popravená. Verejne ju sťali mečom pripútanú k popravčiemu stĺpu a 

pochovali ešte v ten deň na neďalekom katedrálnom cintoríne (dnes už neexistuje). V 

zázname z 25. septembra 1714 sa spomína, že „Julianu sťali pred zrakom ľudu“.  

 Z najnovších bádaní historikov vyplýva, že Juliana Korponaiová bránu v obliehanej 

Levoči neotvorila. V skutočnosti len jej milenec Štefan Andráši oznámenie a listy o 

predbežnom rokovaní o kapitulácii postúpil prostredníctvom nej obrancom Levoče. Mesto 

dobrovoľne kapitulovalo podľa dohody mestskej rady a cisárskeho generála Georga 

Löffelholza (1661-1719). Päť rokov po smrti, levočská mestská rada na čele s novým 

richtárom, vyhlásili Juliánu za nevinnú a odvtedy blúdi po levočských hradbách.2   

 

odpovedz:  

Aké vlastnosti mala Juliána? ...................................................................................................... 

Kto pustil nepriateľov do mesta? ................................................................................................. 

Ako mučili bielu pani? ................................................................................................................. 

Akým spôsobom bola popravená? .............................................................................................. 

Popravili ju v mučiarni? ............................................................................................................. 

 

                                                             
2 http://sk.wikipedia.org/wiki/Juliana_Korponaiov%C3%A1-G%C3%A9ciov%C3%A1 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%BD_Kame%C5%88
http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1b
http://sk.wikipedia.org/wiki/25._september
http://sk.wikipedia.org/wiki/25._september
http://sk.wikipedia.org/wiki/1714
http://sk.wikipedia.org/wiki/Levo%C4%8Da
http://sk.wikipedia.org/wiki/Georg_L%C3%B6ffelholz
http://sk.wikipedia.org/wiki/Georg_L%C3%B6ffelholz


4. Označ, vety, ktoré sú pravdivé (P) a ktoré nepravdivé (N) 

          Levoča bola v stredoveku slobodným kráľovským mestom  

 Biela pani bola chudobná dievčina 

 Kat uvrhol bielu pani do väzenia na 15 rokov 

 Bielu pani vyhlásila mestská rada po smrti za nevinnú 

 V erbe Levoče sú 2 pštrosy  

 

5. Zisti, kde sa v súčasnosti nachádza portrét levočskej bielej     
   pani (ako pomôcka Ti poslúžia tieto fotografie) 

               

     

Portrét sa nachádza na ...................... v ............................ 

 



4. Pracovný list  - Majster Pavol z Levoče 
 Nevieme kde sa narodil a nevieme ani odkiaľ prišiel, vieme len že po  

roku 1500 sa usadil v Levoči. Jeho priezvisko nie je známe, v kronikách ho  

nazývali ................................. alebo .....................................  

 V Levoči prežil minimálne tridsať rokov svojho života. Jeho pôsobnosť  

v tomto meste je doložená v rokoch 1506 - 1537. Oltár, ku ktorému sa vzťahujú písomné 

správy z r. 1508 - 1517, je najvyšším neskorogotickým krídlovým oltárom na svete (výška 

18,62 m).3 

Úloha: Nájdi na oltári miesto, kde je umiestnená posledná večera. 

 

                                                               Doplň vetu:  

Najznámejšou časťou oltára je súsošie s výjavom 

.......................................................... a sochami Madony,  

sv. Jána a sv. Jakuba. 

   

 

 

 

 

 
 

                                                                     historici predpokladajú, že vedľa sochy sv. Jakuba  
                                                                v súsoší je socha, ktorá znázorňuje 

                                                               podobu .............................. 
                                                 
                            
 

                                                                  apoštol ....................... (podľa mušle na klobúku)                                        

 

 
                                                             
3 http://sk.wikipedia.org/wiki/Majster_Pavol_z_Levo%C4%8De 

 

 

 



1. Podľa základných znakov dopíš mená apoštolov. 

 

 

 

 
(pomôcka :sv. Jakub, sv. Pavol, Ježiš, Majster Pavol, Judáš) 

2. Dopíš, kde bola použitá podoba madony  z chrámu  
   sv. Jakuba                        

    .................................................... 

 



3. Nájdi 5 rozdielov 

             
4. Doplň vety:  
 Chrám sv. Jakuba v ...................... medzi najväčšie gotické .........................na 

Slovensku. Okrem samotného chrámu ďalšou národnou kultúrnou pamiatkou sú diela 

známeho stredovekého rezbára ...................................................... z Levoče. Najobdivovanejší 

je hlavný oltár, ktorý je súčasne najvyšším gotickým oltárom na svete. Oltár meria ............ m.  

Obdivuhodné sú sochy Ježiša a apoštolov pri ......................................................., medzi 

ktorými je znázornená pravdepodobne aj podoba Majstra Pavla.  

 

5. Vystrihni si a poskladaj puzzle. Zisti, čo sa skrýva na  
     obrázku. 

http://www.slovenskyraj.sk/vylety/levoca/levoca.html
http://www.chramsvjakuba.sk/
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