
 

Název školy  Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 
Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_And15 
Vypracoval(a),  Dne Mgr. Martina Andree,7.12. 2013 
Ověřeno (datum) 11.12.2013 
Předmět Výtvarná výchova 
Třída VI.A,  
Téma hodiny  Antonio Gaudí 
Druh materiálu Pracovní list 
Anotace 

 
Seznámení studentů se základními znaky a stavbami architektury Antonia 

Gaudího  

ANTONIO  GAUDÍ (1852 -1926) 

                             

1. ……………………………………..   2. …………………………………… 

                                           

3. .............................................................. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Antoni_gaudi.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Eusebi_Guell.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Spain.Catalonia.Barcelona.Park.G%C3%BCell.Vista.2.jpg


1. První tři obrázky jsou testem. Na základě vypracování tohoto listu bys měl být 

schopen je popsat a významově propojit. Nech si je tedy na konec. 

2. Jméno tohoto architekta je spojeno s jedním známým evropským městem a slohem  

Je to: 

A) Madrid              A) klasicismus 

B) Oslo       B) secese 

C) Barcelona      C) baroko 

 

3. Doplň údaje do textu (pomůže ti odstavec pojmů pod ním): 

Antonio Gaudí je ………………………………architekt, proslulý svým zaujetím pro tvorbu a 

………………………………….pojetím architektury. Narodil se v pol. 19. stol. ve španělském 

městě…………………………… jeho otec byl …………………. Trpěl nevyléčitelnou nemocí –

…………………., trpěl bolestmi kloubů, někdy vůbec nemohl chodit. Proto se také stal 

…………………………………Na střední škole příliš nevynikal, šla mu pouze………………………… 

Po absolvování školy odjíždí s bratrem do ………………………………….., kde studuje 

architekturu a v r. ……….získává diplom. Startuje tak jeho tvorba, která se vymyká 

všemu, co bylo do této doby v architektuře vytvořeno. Gaudí se totiž inspiruje 

zásadně…………………………., pro kterou jsou typické  oblé tvary. Zásadní vliv na jeho 

kariéru má setkání s …………………………………….., který se stal jeho………………………….. a 

pro kterého vytvořil skvost Barcelony -…………………………………….., vytvořil pro něho 

také vinné sklepy a vilu. projektoval také domy (casa)- ………………………………… a 

………………………………… Nejznámější je však jeho návrh barcelonské katedrály Sagrada 

Familia, na které pracoval od r. 1914 až do své smrti r…….. Za jeho života nebyla 

dostavěna, chyběly finace, staví se dodnes.  

Sám architekt žil velmi………………………………způsobem života.  Poté, co ho 

…………………......... a utrpěl těžká zranění, byl převezen do chudinské nemocnice. 

Nikdo ho totiž na ulici nepoznal, vypadal jako žebrák . Po třech dnech zemřel. 

_____________________________________________________________________ 

 

 Vegetariánem, Cassa Batló,  originálním, park Gὕell, geometrie, mecenášem, 

přírodou, španělský, Barcelony, kovářem, Reuss u Taragony, asketickým, revmatickou 

artritidou, 1878, Eusebius  Gὕell, Casa Milá, 1926, porazila tramvaj 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Barcelona_collage.JPG


4. Prohlédni si dobře následující obrázky. Jsou na nich Gaudího stavby. Pokus se najít 

společné znaky jeho tvorby: 

       
5.Sagrada Familia   8.Casa Batló - světlík 

        
6.Casa Batló        7. Casa Batló – schodiště      9. Casa Batló – komíny a střecha 

       
10. Casa Milá    11.Casa Milá – atrium  12.Casa Milá – komíny 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/050529_Barcelona_026.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Casa_Batll%C3%B3_Light_Well.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/CasaBatllo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Staircase_casa_batllo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Jfader_batto_roof.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Casa_mila_atrium.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/La_Pedrera_001.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Casa_Mil%C3%A0_-_Barcelona,_Spain_-_Jan_2007.jpg


ZNAKY GAUDÍHO ARCHITEKTURY: ……………………………………………………………………………….
     ……………………………………………………………………………….
     ……………………………………………………………………………….
     ………………………………………………………………………………. 

5. Kdo nechal postavit Casu Milá? proč se jí říkalo KAMENOLOM? Jakou měla funkci ? 

 

6. Následující fotografie vypadá jako součást nějaké futuristické architektury, přesto 
je to součást Gaudího díla. Kde ji najdeme? 
 

 
 

7. Typickou součástí Gaudího architektury byla mozaika - velmi specifická mozaika. Jaké 
materiály Gaudí používal?................................................................................................ 
 

8. Inspiruj se mozaikou na parku Gὕell a pokus se vytvořit svou vlastní barevnou 
mozaiku: 

13.park Gὕell, drak 
 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Casa_Batll%C3%B3_Parabolic_Arches.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Reptil_Parc_Guell_Barcelona.jpg


Zdroje a materiály: Materiály jsou volně dostupné pod licencí Creative Commons a Public Commons 

dne 7.12.2013 pod adresami: 
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