Jak znáš Starou Boleslav?

Pracovní list k historické procházce

U vybraných odpovědí zakroužkuj určená písmena. Postupně doplňuj do tabulky
na konci listu.
Stanoviště číslo 1: Kostel sv. Václava a sv. Klimenta
a) Napiš jméno vládnoucího rodu, z kterého pocházel kníže Václav, později svatý.
……………………………………….
1 bod
U této odpovědi si zakroužkuj první písmeno.
b) Komu byl zasvěcen kostelík, u kterého byl podle legendy zavražděn kníže
Václav? (Měl stát v místech dnešní Vrábské kaple kostela sv. Václava).
……………………………………………………………
2 body
U odpovědi si zakroužkuj spojku mezi jmény.

b) U sochy sv. Václava si zopakuj, který hlavní atribut (rozlišovací znak, rys) se
objevuje na obrazových i sochařských vyobrazeních sv. Václava.
…………………………………
1 bod
Stanoviště číslo 4: Kostel Nanebevzetí Panny Marie
a) Znáš název stavitelského slohu, ve kterém je kostel postaven?
……………………………………
U odpovědi si zakroužkuj poslední písmeno.

1 bod

b) Zopakuj si přesný název (tři slova) poutního kostela, dominanty Staré Boleslavi.
………………………………………………………
1 bod
U odpovědi si zakroužkuj první písmeno.

c) Kolik náhrobků z raného středověku bylo vyzvednuto při archeologických
výzkumech. Jsou umístěny na severozápadní ohradní zdi.
……………
1 bod
d) Čím je výjimečná stavba sv. Klimenta?
…………………………………………………………………………………….
1 bod
e) Na kostele sv. Václava se nachází socha symbolizující poražené zlo. Je umístěna
na kostelní věži. Do odpovědi napiš, co je to za bytost (jiný výraz pro ďábla).
…………………………
1 bod
U odpovědi si zakroužkuj poslední písmeno.

c) Kostel stojí na místě nalezení reliéfu Madony (Palladium země české-obraz
velké úcty). Jeho podoba je připomenuta i ve štítu kostela. Co je na něm
zobrazeno?
………………………………………………………………………………………………
1 bod

Stanoviště číslo 2: Staroboleslavská brána
a) Co je vyobrazeno v dlažbě v prostoru mezi kostelem sv. Václava a bránou?
……………………………………………………………….…
1 bod
b) Na kterou světovou stranu je brána orientována?
………………………………..
1 bod

Stanoviště číslo 5: Kaple blahoslaveného Podivena
a) Místo, kde je postavena kaple blahoslaveného Podivena, souvisí s legendou
o vraždě knížete Václava. Jaký osud postihl Václavova společníka právě zde?
……………………………………………………………………………………
1 bod

d) K Palladiu byly pořádány poutě. Z Prahy byla vybudována tzv. Svatá cesta, řetěz
kapliček postavených vedle sebe na vzdálenost slavného pražského mostu. Uveď
jeho jméno.
……………………………………………………………
1bod

V tajence je ukryt výraz pro ochranitele české země (sv. Václav).

Stanoviště číslo 3: Mariánské náměstí
a) Dominantou Mariánského náměstí je stavba z roku 1911. Dům sloužil jako
…………………………………
1 bod
U odpovědi si zakroužkuj první písmeno.
Celkový počet bodů: 15
Hodnocení:
15 – 14 bodů – výborně, úroveň tvých znalostí je vynikající

13 – 11 bodů – velice solidní výsledek
10 – 7 bodů – celkem dobrá úroveň
6 → bodů – zapátrej v historii Staré Boleslavi

Klíč k řešení
1.
a) Přemyslovci
b) Kosma a Damián
c) čtyři
d) nejstarší zachovaná stavba ve Staré Boleslavi
e) čert
2.
a) půdorys kostela neznámého zasvěcení
b) východ
3.
a) radnice
b) praporec (korouhev)
4.
a) baroko
b) Nanebevzetí Panny Marie
c) Panna Marie s Ježíškem
d) Karlův most
5.
a) byl oběšen
V tajence je výraz název pro ochranitele české země (sv. Václav).
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