
Renesanse un Humānisms
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Across
2. Kur atradās kristīgās pasaules centrs?

8. Ko izgudroja Itālietis Galileo Galilejs?

9. Kāda jauna slimība atklājās šajā laikā?

10. No kā tika atbrīvoti zemnieki?

11. Kā antīko laikmetu savos sacerējumos dēvēja 

humānisti?

18. Uz kuru impēriju renesanse neatstāja nekādu 

iespaidu?

22. Ko palīdzēja radīt pētījumi optikā?

25. Ar kādas rases pārstāvjiem tika aizstāti indiāņi kā 

vergi?

26. Kādas salas atklāja Portugāļu jūras braucējs 

Fernans Magelāns?

27. Kurš ģimenes pārstāvis pārstāvēja sabiedrībā?

29. Renesanses laikā, kurā valstī sākās reformācijas?

31. Kādu valodu sāka lietot no jauna?

32. Kā sauc portugāļu jūras braucējs, kurš pirmais 

apkuģoja no Eiropas apkārt Āfrikai uz Indiju un atpakaļ?

37. Kāda ticība pastāvēja renesanses laikā?

38. Kas īpaši pievērsa uzmanību zinātnes atklājumiem 

Renesanses laikā?

39. Kāda bagātākā tirgotāju un baņķieru ģimene 15.gs. 

sāka valdīt Florencē?

40. Kurā laika periodā Bībeli pārtulkoja arī citās valodās?

Down
1. Kas attīstijās renesanses laikā, no kā cilvēki 

paverdzinot citus cilvēkus ieguva bagātības?

3. Līdz 15. gs. kāda pilsētvalsts iekārta valdīja Itālijā?

4. Kā sauc tēlnieku, kas līdz pilnībai izkopa cilvēka 

ķermeņa auguma atveidi savos darbos?

5. Ko nozīmē vārds renesanse tulkojumā no itāliešu 

valodas?

6. Kā sauc jūras braucēju, kuram 1492. gadā izdevās 

šķērsot Atlantijas okeānu?

7. Kā sauc dramaturgu, kurš sarakstīja ''Hamletu'' un 

''Romeo un Džuljetu''

12. Kā sauca rakstnieku, kurš sarakstīja darbu "Par 

debess sfēru griešanos", kurā pauda savu ideju par to ka 

zeme griežas ap sauli?

13. Kādu izglītībju skaits Eiropā strauji pieauga kopš 14. 

gs.

14. Kā sauc uzskatu sistēmu, kas centrēta uz cilvēku, tā 

vērtībām un prasībām, pretēji viduslaiku uzskatu sistēmai, 

kuras centrā bija Dievs?

15. Pirmā gotiskā celtne Florencē?

16. Kas rūpējās par bērnu audzināšanu un nama 

pārvaldīšnu?

17. Ko renesanses laikā uzskatīja par galveno vērtību?

19. Kurš zinātnieks izgudroja dzīvsudraba barometru?

20. Kura bija pirmā grāmata, kuru iespieda?

21. Renesanses laika nams Rīgā?

23. Cik sējumos tika iespiesta pirmā Bībele?

24. Ko Johans Gūtenbergs izgudroja 15. gs. vidū?

28. Kura valsti uzskata par renesanses dzimšanas 

vietu?

30. Slavens itāļu gleznotājs un tēlnieks?

33. Itāļu renesanses laika izcilākais dzejnieks?

34. No kurienes Eirop ieguva papīru?

35. Kurai pilsētai renesanses laikā piederēja lielākā 

flote?

36. Kur atradās humānisma kultūras centrs?


