
Děti, jelikož náš pracovní sešit neobsahuje období renesanční literatury, 

přikládám vám zápis do sešitu (můžete nalepit do literárního sešitu) a úryvek 

s úkoly. 

Zápis: 

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564-1621) 

 Spisovatel, diplomat, cestovatel, hudebník. 

 Po bitvě na Bílé hoře byl na Staroměstském náměstí v Praze popraven 

jako jeden z 27 vůdců stavovského povstání. 

 Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek a odtud do země 

Svaté, země judské a dále do Egypta – cestopisné dílo, v němž popisuje 

zážitky z cesty do Benátek a Egypta. 

 

Úryvek z cestopisu: 

O plavení se našem ze země Svaté až do Egypta k městu Damiáta. 

Téhož měsíce 23. Dne, okolo dvou hodin na den, přijeli pro nás turečtí marináři k břehu na 

bárce, a nás k lodí Caramusaly opodál na moři kotvemi se zdržující přivezli. Když jsme se do ní 

dostali, uhlédali jsme ji plnou lidu tureckého a arabského, tolikéž jejich žen a dětí, že nám 

sotva patron místečko v ní vykázati mohl, a to bylo, coby tři osoby leže směstnati se mohly, a 

nás bylo sedm poutníkův: tu každý může souditi, jak jsme se z tak malého prostranství 

radovati mohli. Mněť jest prvé na mysli až do té chvíle leželo ono první s vojáky z Benátek 

plavení, a za obtížné jsem je sobů pokládal: ale tuto byl bychpolovici takového pohodlí rád 

přijal a na něm přestal, a více jsem na ně nespomínal. 

Lodí Casamusala byla dosti veliká, však po vrchu nezabedněná a nepřikrytá jako lodí veliká. 

Měla tři veliké plachty a dvě bárky přivázané, marinářův na ní bylo do dvanácti, tak 

ošatěných pacholíkův, jako jsem o Arabech při vypsání hory Quaranteny v prvním dílu položil, 

totiž že byli nazí. (…) 

Mezi tím ten celý den na té lodí státi jsme musili a na vítr očekávali, dobrou vůli sobě činíc 

s potravami nakoupenými, za jiné nedržíce, nežli že se na druhý den do Damiáty dostaneme, 

a také abychom těm pohanům laskominy udělali, zhojna jsme sobě vedli, až jsme všecko do 

večera (krom něco biskotův) vytrávili. 

       (Hravá literatura 7. r.) 

1) Popiš loď, na které se Kryštof plavil. 

 



2) Na základě úryvku vyplň lodní lístek. 

 

Jméno lodi - …………………………………………………………………….. 

 

Jméno cestovatele - …………………………………………………………. 

 

Národnost - ……………………………………………………………………… 

 

Cestuje z – země Svatá do - ………………………………………………. 

 

Skupina čítá celkem osob - ……………………………………………….. 

 

Předpokládaná délka trvání cesty - ………………………………….. 

 

Místo ubytování na lodi - ………………………………………………….. 

 

 

3) Chovali se křesťané k pohanům zlomyslně? Svou odpověď dolož na základě textu. 

ANO – NE 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Vypiš tři slova, kterým jsi neporozuměl/la. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Odpovědi na otázky odešlete na e-mail hlavacova@zsbreznice.cz do pondělí 19. 10. 

Nezapomeňte, že distanční výuka je povinná a že si všechny úkoly, které máte 

odeslat, eviduji. 

Přeji pěkný víkend a v pondělí ve 13.30 se chvíli uslyšíme na třídnické hodině. 
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