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Pracovní list – naučná stezka Strupčice – 11 a víc let

Panel 1
Umíš vysvětlit termín mapa?
Jaký je rozdíl mezi plánkem a mapou?

Panel 2
Spoj události se správným rokem na časové ose.

Založení Svazu

1. světová válka

dobrovolných hasičů

Povýšení Strupčic
Vladislavem II na městečko

Poprava Bohuslava Diviše

1. zmínka o Strupčicích

Zrušení stavební uzávěry

2. světová válka

1354

1481

1621

1899

1914-18

1939-45

1991

Jakou bys vymyslel otázku, aby odpověď zněla EPIDEMIE?

Víš, kolik českých pánů bylo popraveno v 21. 6. 1621? Znáš nějaké další?

Jaký jazyk byl ve středověku jazyk vzdělanců a mohl ses s ním dorozumět v celé
Evropě?

Panel 3
Kde se rozkládal původní hřbitov?
Jak se jmenuje legionář pohřbený ve Strupčicích?
Znáš důvody zániku obcí v okolí Strupčic?
Existují i jiné důvody zániku obcí na Chomutovsku?
Kdy skončila 2. sv. válka v Evropě?
Jak se říká sochám znázorňujícím Pannu Marii držící mrtvého Ježíše Krista?
Co je hřbitov?
Jak se na hřibově chováme?

Panel 4
Vysvětli pojem lapidárium.
Kolik soch je ve strupčckém lapidáriu?
Víš, proč se umisťovala socha sv. Jana Nepomuckého v blízkosti potoků?
Jak se nazývá umělecký směr, pro něž jsou typické monumentální sakrální
(církevní) stavby a baculaté sochy zdobené zlatem?
Proč se stavěly smírčí kříže? Staví se i dnes nějaké pomníky?
Kdo patří do Nejsvětější trojice?

Panel 5
Je v okolí Strupčic kaplička? Je rozdíl mezi kostelem a kapličkou. Pokud ano,
uměl bys ho popsat?
Spoj správně modlitebnu s náboženstvím:
kostel

judaismus

mešita

křesťanství

synagoga

islám

Panel 6
Poznáváš sochu světce, která stojí uprostřed návsi?
Které země je patronem?
Kdy slavíme svátek sv. Václava?
Znáš jeho příběh? Můžeš ho převyprávět?
Doplň do textu:
Ludmila

Stará Boleslav

Boleslav

Jindřich Ptáčník

Václav

28.9.

Babička ………………………. vychovávala svého vnuka …………………………. ke křesťanství.
Vládl v 10. století a chtěl žít v míru se sousedními státy. Sousední král
………………………. si ho vážil. Jeho bratr ………………………………….. ale chtěl bojovat, a
tak …………………………… zabil ve …………………………………………. dne ………………………….. .

Panel 7
Přiřaď pojem k vysvětlení:
rybník

vodní nádrž napájená srážkovou, podzemní či povrchovou vodou

fauna

uměle vytvořené vodohospodářské dílo

flora

naše nejvyšší tráva

jezero

zvířectvo

přehrada

rostlinstvo

rákos

vodní nádrž vzniklá přehrazením vodního toku

Panel 8
Kolik bylo vyrobeno v roce 1863 denně cihel? (V případě každodenního stejného
provozu.)

Kolik procent z celkového počtu obyvatel bylo zaměstnáno v cihelnách?

Panel 9
Jak vzniklo uhlí?
Jaký je rozdíl mezi černým a hnědým uhlím?
Najdi všechna slova
v osmisměrce:

Panel 10
Vlaky jezdily z Počerad do Vrskmaně trasu dlouhou 17,6 km. V kolik hodin
bychom přijeli do Vrskmaně, pokud by vlak vyjížděl z Počerad v 8:00, jel
průměrnou rychlostí 50 km/h a v každé stanici stál 3 minuty? Zakresli si trasu.
8:00

Počerady

Vrskmaň

