
Pod zá�titou realizaèního týmu Novohradské obèanské spoleènosti o.s. za podpory Evropského sociálního fondu
a  Státního  rozpoètu  ÈR  byl  v  prùbìhu  dvou  let  realizován  projekt,  jeho�  cílem  je  vznik  a  ovìøení  metodiky
prùøezového projektového vyuèování s dùrazem na vyu�ití potenciálu regionu.

Do projektu ,,�koly pro region� se zapojila  ve �kolním roce 2010/2011. Výstupy realizoval �kolní projektový tým ve slo�ení Mgr. Karel Køíha,
Mgr. Kateøina Mare�ová, Mgr. Kateøina Vítovcová, Mgr. Ivana Pelechová, Mgr. Jana �torová, DiS., Mgr. �tìpánka Hanusová a �áci 7.A, pozdìji 8.A.

V prùbìhu 12. století zaèala udávat v módì tón Francie.
Pro období gotiky byla charakteristická výstøednost a extravagance.
Gotické obleèení bylo obohaceno o vzácné látky, ko�e�iny a �perky.

Nejznámìj�ím a nejoblíbenìj�ím znakem gotického odívání jsou
�iroké rukávy. Nále�ely jak k dlouhým �enským �atùm, tak
k mu�ským tunikám.

Základem mu�ského odìvu byla ko�ilová suknice, která
sahala ke kolenùm. Na nohách se nosily nohavice. Vrchní odìv
�lechticù a mì��anù tvoøil kabátec, který tìsnì obepínal tìlo a
zapínal se na knoflíky. Chudí, neboli ,,lùza�, zùstávali u prostých
pøevázaných halen a øíz, pøevá�nì z re�ného plátna.

�enské �aty byly v�dy dlouhé, pøepásané opaskem. Dámy nosily spodní a svrchní odìv. Spodní �aty byly

charakteristické rovným støihem.  �eny nosily ko�ile s úzkými rukávy, tzv. pachy. Dlouhé �aty se od pasu roz�iøovaly

pomocí klínù. Na tuto spodnici si oblékaly surcot  = svrchní odìv, nìco mezi plá�tìm a sukní.

Celek doplòovala pokrývka hlavy - rùzné druhy kloboukù - zejména u pánù. Svobodné dívky nenosily
pokrývku hlavy, vlasy mìly upraveny do copù nebo jim volnì splývaly. Vdané �eny skrývaly vlasy pod �átky, èepce
a kapuce. Mu�i i �eny  nosili na hlavách èapky, kápì, kukly nebo toèenky (rùzné pruhy látek obtoèené kolem
hlavy).

Obuv se vyrábìla z kù�e, sametu nebo hedvábí, mìla pevnou pode�ev
a nazývala se �kornì. Ty mìly rùznou formu i vý�ku, mohly být pøiléhavé,
s tìsným lemem. Typickým znakem je zakonèení prodlou�enou �pièkou.
Øíkalo se jim zobákové boty.

Gotické odívání je�tì neznalo kapsy, drobné osobní pøedmìty a peníze musel èlovìk ukládat do váèkù nebo rùzných bra�en a
zavì�ovat k opasku. Váèky i ta�tice mìly rùzné tvary, byly zdobeny vý�ivkou, po�ívané perlami èi korálky.

Dal�ím kusem odìvu byl plá��. U krku se
zapínal dekorativní sponou. Také �perky byly
oblíbené. �eny nosily náu�nice i náramky.

Jan Tomá�ek

Hanka Bu�tová

Jaku
b

K
øíh

a

Julius
Nistor

D

aniel K
ot

rè

Ja
n

T
om

á�
ek

Julius Nistor

Julius N
is
to
r

Julius Nistor

Ha

nk
a Bu

�to
vá

Kateøina Strejèková

Patrik Lavièka

Pro ka�dou dobu, a� u� baroko, secesi èi renesanci, bylo typické jiné obleèení.
V rámci na�eho projektu jsme se zamìøili se �áky osmé tøídy na gotický styl oblékání.

Dnes si na sebe èlovìk mù�e obléct v podstatì cokoli. Døíve tomu ale tak nebylo.

Ve 14. století se lidé museli oblékat podle pravidel, aby nepobuøovali okolí. Pokud tento soubor pravidel nedodr�ovali, museli
platit penì�ní pokuty nebo byli dokonce vypovìzeni z mìsta. Pøedepsané byly i barvy a mno�ství metrù, typy látek.

BARVA SYMBOLIKA

èervená symbol �ivota, utrpení Krista

bílá
symbol nevinnosti, nosily ji mladé

dívky

zelená barva nadìje, nesmrtelnosti

modrá barva nebes, stálost, vìrnost

�lutá
barva lidí na okraji spoleènosti,

napø. �idé

èerná symbol smrti, hladu, smutku, pekla
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