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Anotace:
Digitální učební materiál slouží k upevňování učiva, s nímž se žáci seznámili v rámci dějin umění v období renesance. Obsah či rozsah
předkládaných informací není ani úplným výčtem aktuálního poznání v příslušném oboru, ani nejnutnějším minimem informací
s ohledem na danou vzdělávací oblast. Digitální vzdělávací materiál si na relativním množství ukázek uměleckých děl klade za cíl
fixovat u žáků znalost základních rysů umění dané epochy a vytvořit u nich dovednost jejich rozpoznávání v kontextu dalšího vývoje
výtvarného umění a to ve vazbě na politické a kulturní dějiny.
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