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                       Soutěž
             

           O korunu krále Karla                               

          aneb   Co víš o Karlu IV. a Karlštejnu

                                         

Pravidla soutěže: Vyber jednu ze tří možných odpovědí a zakroužkuj ji.

Za každou správnou odpověď získáš jednu korunku.

Nakonec všechny korunky spočítej a dozvíš se, jestli bys byl přijat 



do družiny krále Karla IV.
1. Karlštejn dal postavit     a/ Karel IV.

                                                 b/ Václav IV.
                                                  c/ Václav Havel

2. Kolik měl král Karel manželek? 
                                         
                                         a/ 2

                                                   b/  4
                                                   c/  6

3. Manželka Karla IV., která podle pověsti uměla lámat meče:

                                                  a/  Evička
                                                  b/  Eliška
                                                  c/  Anička

4. Ženy na Karlštejn          a/ směly
                                        b/ nesměly
                                        c/ mohly jen někdy

5. Kaple na Karlštejně ve velké věži se jmenuje:
                  
                                        a/  kaple svatého Mikuláše
                                        b/  kaple svatého Kříže
                                        c/  kaple svatého Karla

6. Kdy nosil Karel IV. korunu?
                               
                                        a/  stále
                                        b/  když se prohlížel v zrcadle
                                        c/  při důležitých jednáních a obřadech

7. Král založil město: 

                                       a/  Františkovy Lázně
                                       b/  Karlovy Vary
                                       c/  Eliščiny Lázně



8. Karel IV. řešil spory   a/  válkami
                                     b/  jednáním
                                      c/  soubojem

9. Stavitel, kterého Karel pověřil stavbou chrámu sv. Víta se jmenoval:

                                      a/  Petr Veliký
                                      b/  Petr Parléř
                                      c/  Josef Zítek

10. Karlu IV. říkali           a/  Učitel národů
                                      b/  král železný a zlatý
                                      c/  Otec vlasti                   

Prémiové otázky: 

Jak se jmenuje film o Karlu IV. ? …………………………………….
                             
Který herec hrál Karla IV.? ……………………………………………
                             
Která herečka vytvořila roli jeho manželky?
                              
……………………………………………….
                            
Zjisti názvy památek nebo měst spojených a Karlem IV. 

                             
……………………………………….
                             
……………………………………….
                             
……………………………………….
                             
……………………………………….
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Hodnocení soutěže:

1 – 5 korunek                   Musíš se ještě hodně učit, Karel IV. měl rád
                                          vzdělané lidi.

6 – 8 korunek                   Jsi šikovný / šikovná/. 

9 – 10 korunek                 Výborně. Tvoje znalosti jsou vynikající. Byl / byla /
                                          bys přijat /přijata / do královy družiny.   

Správné odpovědi:

1. Karlštejn dal postavit    a/ Karel IV.
                                                   b/ Václav IV.
                                                   c/ Václav Havel

2. Kolik měl král Karel manželek? 
                                         
                                         a/  2

                                                   b/  4
                                                   c/  6

3. Manželka Karla IV., která podle pověsti uměla lámat meče:

                                                  a/  Evička
                                                  b/  Eliška
                                                  c/  Anička

4. Ženy na Karlštejn          a/ směly
                                        b/ nesměly
                                        c/ mohly jen někdy

5. Kaple na Karlštejně ve velké věži se jmenuje:
                   
                                        a/  kaple svatého Mikuláše
                                        b/  kaple svatého Kříže
                                        c/  kaple svatého Karla

6. Kdy nosil Karel IV. korunu?
                               



                                        a/  stále
                                        b/  když se prohlížel v zrcadle
                                        c/  při důležitých jednáních a obřadech

7. Král založil město: 
                                               a/  Františkovy Lázně

                                      b/  Karlovy Vary
                                      c/  Eliščiny Lázně

      8.  Karel IV. řešil spory  a/  válkami
                                      b/  jednáním
                                      c/  soubojem

9. Stavitel, kterého Karel pověřil stavbou chrámu sv. Víta se jmenoval:

                                      a/  Petr Veliký
                                      b/  Petr Parléř
                                      c/  Josef Zítek

10. Karlu IV. říkali           a/  Učitel národů
                                      b/  král železný a zlatý
                                      c/  Otec vlasti                   

                      

Materiál byl vytvořen v programu Word 2003.
Použité zdroje obrázku: korunka - klipart




