PRACOVNÍ LISTY – STRÁŽ POD RALSKEM
PRO ČESKÝ JAZYK A DĚJEPIS
Projekt
„Historie a současnost našeho domova“
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.09/03.0036

Autor

Mgr. Michaela Hylská

Gymnázium Mimoň

PRACOVNÍ LISTY – STRÁŽ POD RALSKEM
Projekt
„Historie a současnost našeho domova“
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.09/03.0036

Seznam pracovních listů
číslo

název

1

Strážské pověsti, český jazyk (mluvnice)

2

Strážské pověsti, český jazyk (mluvnice, literární výchova)

3

Strážské pověsti, český jazyk (sloh, literární výchova)

4

Morový sloup, český jazyk (sloh – popis uměleckého díla)

5

Morový sloup (dějepis)

6

Kvíz k projektu AudioStráž pod Ralskem

7

Klíče k pracovním listům 1 – 6

Pracovní list 1
Strážské pověsti – ČJ
(mluvnice)
PROJEKT HSND

O divém jezdci
1) Doplň chybějící hlásky do textu pověsti:
Hospodu u Svébořic _ obl_bou navštěvoval_ hosté _e širokého okolí. Jednou návštěvníky zastihla bouře. Obloha
_černala, blesky se kl_katil_ jako hadi a hrom_ burácel_. Stařenka na peci prav_la, že se asi žene na lov div_
jezdec se svou smečkou. Jeden mladík se chlub_l, že b_ se ho nelekl. Otevřel okno a zakřičel do největšího
bl_skání, aby jim div_ jezdec dal taky kus úlovku. Vtom se ozval praskot a sv_st a do šenku vletěla oknem na stůl
jele_í kýta. Všichni se hrůzou křižoval_. Hostinský j_ chtěl odnést, ale držela na stole jako přib_tá. Druhý den
přivedl_ velebníčka, a teprve když ten j_ pokrop_l svěcenou vodou, b_la odčarována a mohla se upéci. Hosté si na
n_ pochutnal_.

2) Nahraď některé vedlejší věty přímou řečí, tam, kde je to vhodné.
3) Najdi v textu vedlejší větu předmětnou.
4) Vyhledej souvětí souřadné, v poměru slučovacím a odporovacím.
5) Nahraď větu hromy burácely větou jednočlennou.
6) Proveď grafický rozbor 1.věty textu.
7) Změň jeden Pkn z této věty na Pks.
8) Vypiš z textu zájmena, urči jejich druh.
9) Najdi přídavné jméno v 3. stupni a uveď jeho 1. a 2. stupeň.
10) Urči mluvnické významy výrazů ze spojení o divém jezdci
11) Uveď 5. pád spojení divý jezdec
12) Urči mluvnické významy u slovesa navštěvovali a celou 1. větu převeď do trpného rodu.
13) Najdi v textu přirovnání.
14) Kam bys do textu zařadil větu Na to téma se rozproudil hovor.
15) Vyhledej v textu knižní a zastaralá slova a nahraď je vhodnými synonymy.
16) Najdi slovo mnohovýznamové a uveď na příkladu jeho další význam.

Pracovní list 1 – klíč
Strážské pověsti – český jazyk
(mluvnice)
PROJEKT HSND

O divém jezdci
1) Doplněné chybějící hlásky v textu pověsti:
Hospodu u Svébořic s oblibou navštěvovali hosté ze širokého okolí. Jednou návštěvníky zastihla bouře. Obloha
zčernala, blesky se klikatily jako hadi a hromy burácely. Stařenka na peci pravila, že se asi žene na lov divý jezdec
se svou smečkou. Jeden mladík se chlubil, že by se ho nelekl. Otevřel okno a zakřičel do největšího blýskání, aby
jim divý jezdec dal taky kus úlovku. Vtom se ozval praskot a svist a do šenku vletěla oknem na stůl jelení kýta.
Všichni se hrůzou křižovali. Hostinský ji chtěl odnést, ale držela na stole jako přibitá. Druhý den přivedli velebníčka,
a teprve když ten ji pokropil svěcenou vodou, byla odčarována a mohla se upéci. Hosté si na ní pochutnali.

2) Stařenka na peci pravila:“To se asi žene na lov divý jezdec se svou smečkou!“ Jeden mladík se chlubil:“Já
bych se ho tedy nelekl!“
3) Otevřel okno a zakřičel do největšího blýskání, aby jim divý jezdec dal taky kus úlovku. (VV předmětná)
4) Vtom se ozval praskot a svist a do šenku vletěla oknem na stůl jelení kýta. (souřadný poměr slučovací)
Hostinský ji chtěl odnést, ale držela na stole jako přibitá. (souřadný poměr odporovací)
5)

Věta jednočlenná: Hřmělo.

6) Hosté (Po) - navštěvovali (Př), hospodu (Pt, 4.p.), u Svébořic (Pkn), s oblibou (Puz), z okolí (Pkn), širokého
(Pks)
7) Hospoda u Svébořic (Pkn) → svébořická hospoda (Pks)
8) se (zvratné zájmeno), svou (přivlastňovací zájmeno), ho (osobní zájmeno), jim (osobní zájmeno), všichni
(neurčité zájmeno), ji (osobní zájmeno), ten (ukazovací zájmeno), si (zvratné zájmeno), ní (osobní
zájmeno)
9) největšího (3.stupeň) – velkého (1.st.) – většího (2.st.)
10) o divém – 6.p., č.j., r.m.(příd.jm.tvrdé, vzor mladý), jezdci – 6.p., č.j., r.m.živ., vzor muž
11) divý jezdče!
12) navštěvovali – 3.os., č.mn., zp.ozn., čas min. (rod činný, vid nedokonavý, tř.3.,vzor kupuje) / Hospoda u
Svébořic byla s oblibou navštěvována hosty ze širokého okolí.
13) blesky se klikatily jako hadi
14) Např. za souvětí „Stařenka na peci pravila, že se asi žene na lov divý jezdec se svou smečkou.“
15) Pec – kamna, pravila – řekla, pověděla, divý – divoký, šenk – hostinec, velebníček – farář
16) Obloha zčernala. Obloha talíře byla lákavá.

Pracovní list 2
Strážské pověsti – ČJ
(mluvnice, literatura)
PROJEKT HSND

Lesní panna
1) Doplň chybějící hlásky do textu pověsti:
Na dveře poslední chalup_ v Dolní Stráži zaklepala večer ciz_ žena a popros_la o trochu jídla a o nocle_.
Hospod_ně j_ sice neodm_tla, ale povzdechla, že druhého dne přijde přízov_ překupník. Musí dohotov_t
ob_dnanou příz_, jinak nedostane mzdu a nebude m_t zač koup_t dětem jídlo. Cizinka se hned nab_dla, že zatímco
bude matička chystat večeři, ona j_ pomůže _ přádlem. Ještě i na peci, kam j_ ustlal_, předla a těšila hospodyni,
že ráno bude vše určitě v pořádku. A skutečně tomu tak b_lo. Šťastná hospodyně nocležnici ráno uhostila koz_m
mlékem a poslední skývou chleba. Neznámá j_ dala na odchodnou několik přaden zlatých nití, které napředla, a
řekla j_: „S tímhle jdi do Žitav_ a prodávej je draho na zlaté v_šivky čepců.“ Tak se lesní v_la odm_nila za upřím_
poskytnutou pohosti_ost.

2) Najdi v textu přímou řeč a převeď ji na nepřímou.
3) Urči, jaký druh vedlejší věty tím vznikl.
4) Najdi v textu vedlejší větu vloženou do věty hlavní.
5) Vyhledej v textu Pks, několikanásobný větný člen, Pum, Puz, Pkn, Puč, Pt.
6) Najdi v textu číslovky a urči jejich druh.
7) Najdi v textu slovesa v rozkazovacím způsobu.
8) Najdi v textu příklady sloves ve všech třech časech způsobu oznamovacího.
9) Libovolné sloveso z textu převeď do podmiňovacího způsobu přítomného i minulého.
10) Najdi v textu 1 přídavné jméno měkké a tvrdé.
11) Od podstatného jména víla odvoď přídavné jméno přivlastňovací.
12) Vypiš zastaralé a knižní výrazy z textu.
13) Jakým slovním druhem je slovo večer v 1. větě textu a užij ho ve větě jako jiný slovní druh.
14) Vymysli ke slovu chalupa výrazy kladně i záporně citově zabarvená.
15) Vyhledej v textu všechna příbuzná slova ke slovu příst.
16) Úkol nevyplývající z textu: co asi dělaly ženy, když se za dlouhých zimních večerů scházely v jedné chalupě
na přástky ?

Pracovní list 2 – klíč
Strážské pověsti – český jazyk
(mluvnice, literatura)
PROJEKT HSND

Lesní panna
1) Doplněné chybějící hlásky v textu pověsti:
Na dveře poslední chalupy v Dolní Stráži zaklepala večer cizí žena a poprosila o trochu jídla a o nocleh. Hospodyně
ji sice neodmítla, ale povzdechla, že druhého dne přijde přízový překupník. Musí dohotovit objednanou přízi, jinak
nedostane mzdu a nebude mít zač koupit dětem jídlo. Cizinka se hned nabídla, že zatímco bude matička chystat
večeři, ona jí pomůže s přádlem. Ještě i na peci, kam jí ustlali, předla a těšila hospodyni, že ráno bude vše určitě
v pořádku. A skutečně tomu tak bylo. Šťastná hospodyně nocležnici ráno uhostila kozím mlékem a poslední skývou
chleba. Neznámá jí dala na odchodnou několik přaden zlatých nití, které napředla, a řekla jí: „S tímhle jdi do Žitavy
a prodávej je draho na zlaté výšivky čepců.“ Tak se lesní víla odměnila za upřímně poskytnutou pohostinnost.
2) Neznámá jí dala na odchodnou několik přaden zlatých nití, které napředla, a řekla jí, aby s tím šla do Žitavy
a prodávala je draho na zlaté výšivky čepců.
3) VV předmětná
4) Ještě i na peci, kam jí ustlali, předla a těšila hospodyni,…
5) cizí (Pks), mlékem a skývou (několikanásobný větný člen – Pt), na peci (Pum), draho (Puz), chalupy (Pkn),
ráno (Puč), o nocleh (Pt, 6.p.)
6) druhého (číslovka řadová určitá), několik (číslovka základní neurčitá),
7) jdi, prodávej
8) zaklepala (čas min.), přijde (čas bud.), musí (čas přít.)
9) poprosila by, byla by poprosila
10) kozím (příd.jm. měkké), přízový (příd.jm. tvrdé)
11) vílin – vílina - vílino
12) příze, matička, přádlo, pec, uhostit, skýva, na odchodnou, čepec
13) večer – příslovce / Byl chladný večer. (podst.jm.)
14) Vymysli ke slovu chalupa výrazy kladně i záporně citově zabarvená. Chaloupka, domeček (+), chatrč,
barabizna (-)
15) přízový, příze, přádlo, přadeno, napříst
16) Společně se předlo, dralo peří a u toho se zpívalo, povídalo, vyprávěly se příběhy…

Pracovní list 3
Strážské pověsti – ČJ
(literární výchova, sloh)
PROJEKT HSND

Čertův kamarád
Direrktor Smirl ze strážského zámku, se choval, jako by měl vychování z pekla. Jak neměl sedlák na daně, dal ho
ztlouci lískovkou. Před nedělní mší se procházel u kostela a pozoroval, zda se k němu poddaní chovají uctivě a
pokorně. Když se mu člověk nepoklonil, dal ho zavřít do šatlavy a nepustil jej, dokud nepřišla rodina s dárečkem
poníženě odprosit. Jednou, když se konal koňský a dobytčí trh, který se držel každoročně po sv. Martinu, zase se
tak rozhlížel a vidí, že nějaký chlapík jde kolem a ani o něj očima nezavadí. Direktor hned za ním a přísně mu říká:
„Ty nevíš, kdo jsem? Ty nevíš, jak se máš ke mně chovat?“ Ale chlapík se nezalekl a říká jakobynic: „Buď zdráv,
kamaráde!“ Smirl pln hněvu na něj: „Kdo jsi, že se takhle opovažuješ mluvit a co tu děláš?“ Chlapíkovi zasvítily oči
jako uhlíky: „Já jsem čert a dneska tady vyplním každému přání, které si bude doopravdy přát.“ Jak to vrchní
uslyšel, přestal se rozčilovat, popadl čerta pod paží a těšil se, co uvidí, že třeba někoho čert odnese do pekla a že
on sám, že si něco popřeje. Tu spatřili, jak jednomu ptáčníkovi uletěl z klece ptáček, ptáčník postavil krosnu
s klíckami a snažil se ho lapit. Když se mu to nepodařilo, vykřikl pohněvaně: „Vem tě čert!“ Direktor vyčetl čertovi:
„Proč sis toho ptáka nevzal?“ „Ále,“ dpověděl čert nedbale, „to nebylo pravé přání, to řekl jen z roztrpčení.“ Nějaká
selka nesla na prodej v nůši máslo a vejce. Její malé dítě se jí stále pletlo pod nohama, plakalo a dožadovalo se,
aby ho nesla. Hospodyně se dopálila a řekla: „Jdi už k čertu!“ Ale čert nic. Direktor byl zklamán, ale čert ho odbyl:
„To se jen tak říká.“ Šli dál. Nějaký sedlák se s pozdravem direktorovi poklonil a na to řekl sousedovi: „Toho nabít
do děla a vypálit až do pekla!“ A další se s tichým smíchem k tomu přidali. Čert se zachechtal a řekl vrchnímu:
„Vidíš, kamaráde, tohle šlo od srdce, to bylo opravdové přání!“ Popadl vrchního a letěl s ním k peklu jako dělová
koule, jenom sirný puch po něm zbyl.

Úkoly:
1) Definuj pojem pověst a její znaky dolož pomocí textu.
2) Čím se liší pověst od pohádky, co mají společného?
3) Rozděl text na odstavce.
4) Sestav osnovu.
5) Najdi v textu přirovnání.
6) Nahraď synonymy slova čert, lapit ,dopálila, zachechtal, kamarád.
7) Vysvětli význam vět: Smirl neměl ve Stráži dobrou pověst. Byl pověstný svou zlomyslností.
8) Smirl je v pověsti nazýván direktorem, nebo českým synonymem tohoto slova, najdi ho.
9) Z nepřímé charakteristiky direktora Smirla v textu udělej charakteristiku přímou.
10) Uveď do děje další postavu (mezi ptáčníka a hospodyni), kterou čert rovněž odmítne, zachovej styl
vyprávění (včetně přímé řeči).
11) Některé pověsti se týkají také vzniku erbů, zkus vymyslet pověst o tom, jak město Stráž přišlo ke slunečnici
ve svém znaku.

Pracovní list 3 – klíč
Strážské pověsti – český jazyk
(literární výchova, sloh)
PROJEKT HSND

Čertův kamarád
Direrktor Smirl ze strážského zámku, se choval, jako by měl vychování z pekla. Jak neměl sedlák na daně, dal ho
ztlouci lískovkou. Před nedělní mší se procházel u kostela a pozoroval, zda se k němu poddaní chovají uctivě a
pokorně. Když se mu člověk nepoklonil, dal ho zavřít do šatlavy a nepustil jej, dokud nepřišla rodina s dárečkem
poníženě odprosit. Jednou, když se konal koňský a dobytčí trh, který se držel každoročně po sv. Martinu, zase se
tak rozhlížel a vidí, že nějaký chlapík jde kolem a ani o něj očima nezavadí. Direktor hned za ním a přísně mu říká:
„Ty nevíš, kdo jsem? Ty nevíš, jak se máš ke mně chovat?“ Ale chlapík se nezalekl a říká jakobynic: „Buď zdráv,
kamaráde!“ Smirl pln hněvu na něj: „Kdo jsi, že se takhle opovažuješ mluvit a co tu děláš?“ Chlapíkovi zasvítily oči
jako uhlíky: „Já jsem čert a dneska tady vyplním každému přání, které si bude doopravdy přát.“ Jak to vrchní
uslyšel, přestal se rozčilovat, popadl čerta pod paží a těšil se, co uvidí, že třeba někoho čert odnese do pekla a že
on sám, že si něco popřeje. Tu spatřili, jak jednomu ptáčníkovi uletěl z klece ptáček, ptáčník postavil krosnu
s klíckami a snažil se ho lapit. Když se mu to nepodařilo, vykřikl pohněvaně: „Vem tě čert!“ Direktor vyčetl čertovi:
„Proč sis toho ptáka nevzal?“ „Ále,“ dpověděl čert nedbale, „to nebylo pravé přání, to řekl jen z roztrpčení.“ Nějaká
selka nesla na prodej v nůši máslo a vejce. Její malé dítě se jí stále pletlo pod nohama, plakalo a dožadovalo se,
aby ho nesla. Hospodyně se dopálila a řekla: „Jdi už k čertu!“ Ale čert nic. Direktor byl zklamán, ale čert ho odbyl:
„To se jen tak říká.“ Šli dál. Nějaký sedlák se s pozdravem direktorovi poklonil a na to řekl sousedovi: „Toho nabít
do děla a vypálit až do pekla!“ A další se s tichým smíchem k tomu přidali. Čert se zachechtal a řekl vrchnímu:
„Vidíš, kamaráde, tohle šlo od srdce, to bylo opravdové přání!“ Popadl vrchního a letěl s ním k peklu jako dělová
koule, jenom sirný puch po něm zbyl.

Řešení úkolů:
1) pověst = prozaický útvar založený na ústní lidové slovesnosti, reálné, pravdivé jádro je obohaceno prvky
smyšlenými až fantastickými, souvisí často s určitou dobou, místem, osobou (pověsti místní, historické…)
2) pověst na rozdíl od pohádky obsahuje pravdivé jádro, společné jsou prvky fantaskní (nedpřirozené bytosti)
3) Nejlépe 5 odstavců – viz osnova (úkol 4)
4) 1. Direktorovo chování, 2. Setkání s čertem, 3. Ptáčník, 4. Selka, 5. Přání od srdce – konec direktora
5) choval se, jako by měl vychování z pekla/ chlapíkovi zasvítily oči jako uhlíky/ letěl s ním k peklu jako dělová
koule
6)

Čert - rarach, ďábel, satanáš/ lapit – chytit/ dopálila – rozzlobila, rozvzteklila/ zachechtal – zasmál,
zařehtal/ kamarád – přítel, známý, druh

7)

Smirl neměl ve Stráži dobrou pověst. (nebyl oblíben, neměli ho rádi…) Byl pověstný svou zlomyslností.
(byl známý, proslulý…)

8) direktor / vrchní
9) Smirl byl zlý, chamtivý, nafoukaný, neměl s nikým soucit, rád se díval na cizí neštěstí…
10) Dle vlastní fantazie – např. postava pekaře, kováře, ševce….
11) Po přečtení žákovských ukázek prací je vhodné seznámit se se skutečnými historickými fakty o nabytí erbu:
strážští páni, bratranci Erazim a Kašpar Hyršpergárové, se snažili o hospodářské povznesení městečka a
udělili mu řadu privilegií a též vyprosili r. 1579 u panovníka (Rudolfa II.) právo týdenního trhu a potvrzení
městského znaku, dochované pečetidlo se slunečnicí užívali Strážští prokazatelně od r. 1590.

Pracovní list 4
Morový sloup – ČJ
(sloh – popis uměleckého díla)
PROJEKT HSND

Práce s textem a obrazovým materiálem projektu AUDIOSTRÁŽ POD RALSKEM:
1) Napiš 10 vhodných podstatných jmen vhodných k popisu morového sloupu.
2) Vymysli k nim 10 vhodných přívlastků.
3) Vyhledej v textu nebo vymysli 5 sloves, které bys při popisu sloupu mohl použít.
4) Sestav jednoduchou heslovitou osnovu popisu morového sloupu, využij i výchozí text.
5) Ústně popiš morový sloup, postupuj podle osnovy.
6) Oprav slohové nedostatky:

Mariánský sloup je na náměstí 5. května. Nejvýše na sloupu je socha Panny Marie. Od roku 1726 jsou na
něm i další světci – sv. Jan Nepomucký, sv. Prokop, sv. Šebestián a sv. Florián.
7) Přečti si medailonek sv. Floriána a využij z něj některé informace při podrobném popisu této sochy podle
fotografie.

Sv. Florián
Je jedním z katolických svatých, první rakouský mučedník a světec. Žil ve 4. století n. l. na území dnešního
Rakouska, které v té době patřilo k římské říši pod vládou císaře Diokleciána. Ten tvrdě zasahoval proti křesťanům
a v okolí dnešního rakouského Lince nechal jeho místodržitel mnoho křesťanů usmrtit. Když se to Florián dozvěděl,
spěchal křesťanům na pomoc. Nebyl však dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a pod neustálým
týráním měl zapřít Krista. Protože se nechtěl za žádnou cenu víry zříct a soud nevzal ohledy na jeho zásluhy
v armádě a jeho bezúhonný život, vydal ho do rukou katů. Ti mu dne 4. května r. 304 přivázali na krk mlýnský
kámen a hodili ho do řeky Enže poblíž římské osady Lauriacum (dnes Lorch). Floriánovo tělo nalezla vdova Valérie.
Nad jeho hrobem časem vyrostl kostel a klášter. V samotné církvi nebyl sv. Florián nikdy předmětem rozsáhlého
kultu, jeho uctívání bylo rozšířeno zejména mezi venkovským lidem. Svatý Florián, umučený ve vodě, je považován
za patrona profesí, které souvisejí s ohněm - hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. V ikonografii je
představován obvykle v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho kult
byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru.

Pracovní list 4 – klíč
Morový sloup – český jazyk
(sloh – popis uměleckého díla)
PROJEKT HSND

Práce s textem a obrazovým materiálem projektu AUDIOSTRÁŽ POD RALSKEM – řešení úkolů:
1) Sloup, poděkování, epidemie, sochy, andělé, patroni, podstavec, balustráda, světci, atributy.
2) Mariánský sloup, poděkování obyvatel města, morová epidemie, čtyři sochy patronů, barokní andělé,
patroni proti ohni a moru, kamenný podstavec, pískovcová balustráda, světci Prokop, Florián, Šebestián a
Jan Nepomucký, atributy světců.
3) Nachází se, zdobí, stojí, tyčí se, drží.
4) 1. Název díla, umístění, 2. Popis celku – velikost, materiál, 3. Jednotlivé části – ústřední sloup, boční sochy,
balustráda, 4. Celkový dojem, účel uměleckého díla
5) 6) Opravené věty:

Mariánský sloup se nachází na náměstí 5. května. Nejvýše na sloupu stojí socha Panny Marie. Od roku 1726
sloup zdobí i další světci – sv. Jan Nepomucký, sv. Prokop, sv. Šebestián a sv. Florián.
7)

Sv. Florián je jednou ze čtyř barokních soch umístěných na strážském morovém sloupu. Socha stojí na
kamenném podstavci připevněném k balustrádě, která ohraničuje celý sloup.
Florián je zachycen v pohybu, nakročený, pravou ruku pozdvihnutou, zřejmě v ní původně držel kopí,
v levé ruce drží jeden ze svých atributů – vědro na vodu.
Protože sv. Florián byl původně ve 4. století římským vojákem, je oděn do římské vojenské uniformy, plášť
i suknice jsou bohatě nařaseny. Hlavu mu chrání vojenská přilba.
Tento světec byl vždy uctíván více obyčejnými lidmi než samotnou církví, proto se také často objevuje na
morových sloupech, které si obyvatelé měst stavěli jako ochranu před morovými epidemiemi, ale také před
častými požáry. Patronem hasičů a dalších lidí pracujících s ohněm je právě sv. Florián, jehož atribut
symbolizuje vodu a hašení, neboť ve vodě zemřel mučednickou smrtí – utopením.

Pracovní list 5
Morový sloup – dějepis
PROJEKT HSND

Úkoly související s odpovídajícím textem a obrazovým materiálem projektu AUDIOSTRÁŽ POD RALSKEM:
1) Jmenuj hlavní znaky barokního slohu a některé demonstruj na morovém sloupu ve Stráži pod Raskem
(viz fotografie).
2) Zařaď období baroka časově.
3) Vyhledej (např. ve Slovníku cizích slov) význam slova atribut a zjisti, s jakými atributy bývají zobrazovány
sochy světců zdobící morový sloup ve Stráži pod Ralskem (sv. Jan Nepomucký, sv. Prokop, sv. Florián a sv.
Šebestián).
4) Z učebnice či jiných materiálů zjisti více o Janu Nepomuckém, zařaď ho do historického kontextu.
5) Jan Nepomucký byl svatořečen (kanonizován) na přímluvu Habsburků až r. 1729, zamysli se, proč
zrovna v této době byl prosazován, jako nápověda ti poslouží tajenka následující křížovky:
Tajenka vyjde z prvních písmen odpovědí:
·

Habsburk, říšský císař a český král, který učinil z Prahy kulturní centrum Evr.(16./17.st.)

·

Šlechtický rodový či městský znak

·

Otec vlasti, zakladatel univerzity v Praze

·

Neomezená vláda panovníka

·

Město v jižních Čechách založené husity

·

Jeden z Přemyslovců, jenž se oženil s prostou dívkou Boženou

·

Rod, který nastupuje u nás na trůn r.1310 po vymření Přemyslovců

·

Církevní soud pronásledující kacíře

·

Poslední Lucemburk na našem trůně, vedl proti Čechám křížové výpravy

·

Vědní obor, jímž se zabývali např. Brahe, Kepler, Bruno, Galilei

·

Závazek katolických kněží žít bez manželství

·

Název pro protestanty odvozený podle jednotlivých částí Bible

Pracovní list 5 – klíč
Morový sloup – dějepis
PROJEKT HSND

Řešení úkolů souvisejících s odpovídajícím textem a obrazovým materiálem projektu AUDIOSTRÁŽ POD RALSKEM:
1) Styl spjatý s katolickou vírou, v architektuře se vyznačoval monumentálností, složitou kompozicí,
plastickými formami, oblými křivkami, hrou se světlem, zdobností (sochy, malby, plastiky) s cílem ohromit
věřící, stavět na odiv bohatství. Na strážském morovém sloupu se objevuje pro baroko typické sepětí
s náboženstvím a zdobnost – sochy světců, andělů, Panny Marie, točený sloup, balustráda, zlacené prvky.
2) Od konce 16. století do konce 18. století.
3)

atribut = nezbytná, neodlučitelná vlastnost něčeho, podstatný znak, v ikonografii věc či zvíře vyznačující
totožnost světce či mytologické bytosti, vyplývající z jejich povahy, úlohy, osudů (sv. Jan Nepomucký –
štola, biret, palma, kniha a kříž v ruce, prst na ústech, někdy pět hvězd kolem hlavy, sv. Prokop –
zobrazován jako řeholník, v pravé ruce má řetěz a na něm připoutaného ďábla, kniha, kříž, pastýřská hůl,
laň, důtky, model kostela na dlani, sv. Florián – v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, sv.
Šebestián – vždy znázorňován přivázaný ke stromu a probodaný šípy)

4)

Jan Nepomucký: Vlastním jménem Johann z Pomuku, narodil se asi v roce 1345 v Pomuku u Plzně
v rodině soudce, zemřel roku 1393 v Praze. Roku 1389 se stal generálním vikářem pražského
arcibiskupství. Byl vězněn králem Václavem IV. pro spory krále a arcibiskupa Jana z Jenštejna o majetkové
i církevní otázky. Ve vězení při krutém mučení zemřel a jeho tělo bylo vhozeno do Vltavy. Po vyplavení a
pohřbení těla v chrámu sv. Víta se začaly šířit legendy o tom, že byl umučen proto, že nechtěl vyzradit
zpovědní tajemství královny. Ty podpořilo i to, že při exhumaci jeho ostatků v r.1725 vypadla z jeho lebky
načervenalá hmota, o níž se začalo tvrdit, že šlo o jazyk, který neshnil, protože Jan mluvil pravdu. Poté byl
roku 1729 svatořečen.

Až ve 20. století se zjistilo, že šlo o mozkovou tkáň. Jan Nepomucký se stal

patronem Čech a Bavorska, kněží, zpovědníků, jezuitů, Habsburků, mostů, lodníků, vorařů.
5) Řešení tajenky: Rudolf II., erb, Karel IV., absolutismus, Tábor, Oldřich, Lucemburkové, inkvizice, Zikmund
Lucemburský, astronomie, celibát, evangelíci → rekatolizace
Už od porážky stavovského povstání v (1620) se Habsburkové snaží v protestantských Čechách různými
prostředky posilovat a zavádět

katolickou víru (rekatolizace), mírnější formou této snahy je vytvoření

silného kultu českého světce, jakým se stala oblíbená legendární postava Jana Nepomuckého.

Pracovní list 6
Kvíz k projektu AUDIOSTRÁŽ POD RALSKEM
(otázky s tajenkou k jednotlivým zastavením)
PROJEKT HSND

Zadání: 10 správných odpovědí = 10 písmen tajenky

1. Kostel sv. Zikmunda: Kdo věnoval strážskému kostelu ostatky sv. Zikmunda?
a) Přemysl Otakar II. /P/
b) Zikmund Lucemburský /R/
c) Karel IV. /S/

2. Zámek Vartenberk: Zdobení zámecké fasády sgrafitovou technikou pochází z období:
a) Gotiky /K/
b) Renesance /L/
c) Baroka /O/

3. Kaple sv. Jana Nepomuckého: Kaple byla založena rodem:
a) Hartigů /U/
b) Hyršpergárů /V/
c) Lichtenštejnů /Z/

4. Sochy, sousoší a pomníky I.: Kteří patroni zdobí strážský morový sloup?
a) Sv. Roch, sv. Šebestián, sv. Barbora a sv. Prokop /E/
b) Sv. Florián, sv. Šebestián, sv. Václav, sv. Jan Nepomucký /M/
c) Sv. Prokop, sv. Jan Nepomucký, sv. Šebestián, sv. Florián /N/

5. Sochy, sousoší a pomníky II.: Z jakého materiálu je vyrobena socha Josefa II.?
a) Bronz /A/
b) Litina /E/
c) Žula /J/

6. Strážské dřevěnky: Ve kterém roce Stráž zničil největší požár v její historii?
a) 1788 /C/
b) 1820 /Š/
c) 1854 /Č/

7. Slavní strážští rodáci I.: J. I. Biber působil jako skladatel a kapleník v:
a) Insbrucku /I/
b) Salzburku /N/
c) Norimberku /M/

8. Slavní strážští rodáci II.: Kdo r. 1840 přenocoval u rodiny Gablerů ve Stráži?
a) Karel Havlíček Borovský /I/
b) Božena Němcová /E/
c) Karel Jaromír Erben /A/

9. Památníky uranové těžby: Kdy se na Strážsku začalo s těžbou uranové rudy?
a) V 50. letech /Ř/
b) V 60. letech

/C/

c) V 70. letech /D/

10. Odpočinková zóna: Délka vodního vleku ve Stráži pod Ralskem činí:
a) 520m /A/
b) 680m /O/
c) 830m /E/

A ještě poslední otázka, víte, co má výraz z tajenky společného s městem Stráž pod Ralskem?

Pracovní list 6 – klíč
Kvíz k projektu AUDIOSTRÁŽ POD RALSKEM
(otázky s tajenkou k jednotlivým zastavením)
PROJEKT HSND
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SLUNEČNICE – nachází se ve znaku města Stráž pod Ralskem již od konce 16. století.

