Toulky srdcem Českého ráje
Soubor metodických materiálů
Příloha č. 2

Příloha 5.1.1 – Laminované karty míst – řešení

Příloha 5.2.1 – Přiřazování fotografií a textů – řešení

Příloha 5.2.3 – Pracovní list (expozice historie) – řešení

Řešení pracovního listu (Příloha 4.1.5)
1) a) Sv. Mikuláše
b) Jako poloviční osmička.
2) Socha, která ztvárňuje hrudník, ramena a hlavu postavy.
a) Antonín Marek
b) Antonín Šlechta (zakladatel lázní v Sedmihorkách)
a) Josef Drahoňovský
b) Josef Václav Myslbek
3) 32
4) 22. 6. – 30. 7. 1925
5) Jaroslava Solovjevová; a)
6)
a) v uličce na Koňský trh
b) Jan Patočka
c) Téměř 300
d) "V povolání čilým, ve společnosti veselým!“
7)
a) Nejstarší dochovaný turnovský typář. Pečetění.
b) Čeněk Paclt. Bumerang, kompas se slunečními hodinami.

8) Zdeněk Burian: Druhohory – Jura. Protože vedle je busta Antonína Marka a text zmiňuje
používání názorných pomůcek ve škole.
9)
a) původní kostel Panny Marie z 16. století
b) radnice na náměstí
10)
Vlastní odpovědi účastníků kurzu.

Příloha 5.3.1 – Pracovní list (úvod do genealogie) – řešení

Řešení pracovního listu (Příloha 4.1.7)
1) rod, aristokracii, původ, širokých, analytickými, životě, heroldi, diplomatickém, rodokmenu
2)

heraldika: nauka o erbech
sfragistika: nauka o pečetích
etnografie: národopis, nauka o lidských kulturách a společnostech
demografie: nauka o přírůstku a vymírání obyvatelstva
historiografie: dějepisectví, nauka o zaznamenávání minulosti
diplomatika: nauka o úředních písemnostech
3) Disciplíny, které historikovi pomáhají při zkoumání minulosti.
4)

pokrevenství

sleduje potomstvo z 1 člověka nebo manželského páru

vývod

pokrevně spřízněni v ženské posloupnosti (méně časté)

rozrod

pokrevně spřízněni v mužské posloupnosti

agnáti

vztah mezi osobami pocházejícími z jednoho předka

kognáti

od probanta (střena) se postupuje do minulosti a hledají se přímí
předci (ascendenti) probanta.

5) Matriky jsou dnes uloženy ve státních oblastních archivech.
6) přímá příbuznost, manželé, pravděpodobná příbuznost, narození, úmrtí
a) i b) jsou rozrody

Příloha 5.3.2 – Inspirace vývod, rozrod

Příloha 5.4.1 – Pracovní list (expozice geologie a mineralogie) – řešení

Řešení pracovního listu (Příloha 4.4.1)

1) Jak se nazývají dva vzácné drahokamy z Ruska, z kterých se leští velké dekorativní
desky, a jakou mají barvu?
-

čaroit (fialový), nefrit (zelený)

2) Jak se nazývají lávy, ve kterých se nachází odrůdy křemene a chalcedonu, a v jakém
období se vylévaly?
-

melafyry, před 298-290 miliony let, v prvohorách, v období zvaném perm

3) Vyjmenuj alespoň jeden ryzí prvek, síran, fosfát a sulfid.
- prvky: zlato, stříbro, měď, síra ad.
- sírany: sádrovec, chalkantit, baryt ad.
- fosfáty: apatit, pyromorfit ad.
- sulfid: galenit, sfalerit, pyrit, antimonit ad.

4) Pro jakou oblast Českého ráje jsou typická zkřemenělá dřeva? Co za surovinu by
vzniklo z odumřelých stromů a rostlinných zbytků, kdyby „nezkameněla“?
-

okolí Nové Paky; černé uhlí

5) Vyjmenuj tři odrůdy křemene, z kterých jsou vybroušené největší české drahokamy.
Z jakých oblastí České republiky pochází?
-

křišťál, citrín, záhněda; Českomoravská vrchovina (Vysočina), Liberecko a Jablonecko,
Písecko

6) Vyjmenuj alespoň tři minerály, které se nalézají na území Českého ráje.
-

chalcedon, achát, jaspis, ametyst, záhněda, pektolit, hvězdový křemen, olivín,
analcim, fluorit, chabazit, heulandit, kalcit

7) Jak se jmenuje oblíbený drahý kámen zelené barvy, který pochází z Českého ráje?
V jaké hornině se nachází?

-

8)
-

olivín; bazalt (čedič)

Co je to vltavín a odkud pochází?
Vltavín patří mezi tektity, přírodní skla, která vznikají při dopadu meteoritu na povrch
planety, při němž dochází k okamžitému roztavení okolních hornin. Ty se rozstříknou
do okolí a utuhnou v podobě drobných úlomků přírodního skla.

9)

Jak se jmenují drobné červené kamínky, které patří mezi drahokamy a těží se jen
v Čechách (prosím o uvedení obchodního názvu, mineralogického názvu a do jaké
skupiny minerálů patří)? V jakých oblastech, resp. na jakých ložiskách v Čechách se
těží?

-

český granát, pyrop, patří do skupiny granátů (silikátů); Podsedice v Českém
Středohoří, Dolní Olešnice v Podkrkonoší

10) Vyjmenuj jeden červený, modrý, zelený a žlutý kámen. Co myslíš, že způsobuje jejich
zbarvení?
-

červený: ohnivý opál, rodochrozit, rodonit, vanadinit, jaspis, spinel, pyrop, krokoit

-

modrý: akvamarín, lazurit, azurit, chalkantit, afghanit, pentagonit, pentagonit, benitoit

-

zelený: olivín, chryzopras, chryzoberyl, smaragd, dioptas, fluorit, nefrit, vltavín,
malachit, pyromorfit ad.

-

žlutý: sanidin, citrín, karfolit, síra, brucit, greenockit ad.

11) Vyjmenuj alespoň tři zkameněliny živočichů žijících v moři, které zaplavilo část území
Čech v období křídy.
-

obecně: především mlži a plži, korýši nebo ježovky, části ryb; konkrétně: amonit,
inoceramus, micraster, lima ad.

12) Vyjmenuj po jednom kameni z Evropy, z Jižní Ameriky a z Afriky.
-

Evropa: topaz, chryzopras, achát, obsidián, periklin ad.

-

Jižní Amerika: ametyst, ametrím, akvamarín, kunzit, barevné turmalíny, acháty,
růženín, smaragd ad.

-

Afrika: vanadinit, chryzopras, sanidin, jantar, turmalín, tygří, sokolí oko ad.

Příloha 5.4.2 – Pracovní list (expozice luminiscence) – řešení

Řešení pracovního listu (Příloha 4.4.2)

1) Vyjmenuj alespoň dva minerály, které neobsahují uran a světélkují.
-

kalcit, aragonit, cerusit ad.

2) Vyjmenuj alespoň dva minerály, které uran obsahují.
-

autunit, metaautunit, metatorbernit ad.

3) Svlečky kterého živočicha ve tmě světélkují a co je to za látku, která světélkuje?
-

svlečky štírů, svítící látka: luciferin

4) Vyjmenuj alespoň čtyři typy luminiscence. Jaký typ luminiscence je využitý v expozici muzea?
-

foto, elektro, chemi, bio, katodo, rentgeno, termo, mechano; fotoluminiscence

5) Napiš, proč svítí v UV záření cenné papíry, peníze, doklady a jízdenky.
-

ochranné prvky, které zabraňují falšování cenných papírů

6) Jaký světélkující materiál je zastoupen na výstavě nejvíce?
-

sklo

7) Co vyrábí firma Crytur a k čemu se to využívá?
-

syntetické krystaly; elektronová mikroskopie, lasery, detekce ionizujícího záření, barevná
konverze světla, RTG zobrazení, optika, safírové trubky, velmi tenké vrstvy

8) Jaké aktivátory způsobují světélkování minerálů?
-

jedná se o d-prvky, často kovy, jako např. mangan, olovo, stříbro, uran, vzácné zeminy,
molekuly vody

9) Uranové sklo obsahuje uran a světélkuje výrazně žlutě. Jaký prvek obsahuje sklo, které
světélkuje červeně?
-

europium

10) Vyjmenuj alespoň tři způsoby praktického využití luminiscence, které výrazně ovlivňují život
člověka.
-

televize, veškeré LCD obrazovky, LED diody, žárovky, RTG přístroje, projektory, lasery,
lékařství, průmysl, ochranné prvky, kriminalistika

Příloha 5.5.1 – Obrázky erbů – řešení + popisky

Valdštejnové
Valečovští z Valečova
Aehrenthalové
Turnov
Vartmberkové

Čechy
Morava

Slezsko
Pernštejnové
Rožmberkové
Šternberkové
Páni z Michalovic

Příloha 5.5.2 – Tajenka heraldika – řešení

Tajenka: blason
1) břevno
2) polcení
3) kunina
4) pokosem
5) kolčí
6) klenot

blasonování

Příloha 5.6.1 – Co víte o knihovně? (ukázka tabule)

Příloha 5.7.1 – Pracovní list Rumcajs – řešení

Řešení pracovního listu (Příloha 4.7.3)
1) Granát, Ludvík Daněk, Mašov, Paclt, Hlavatice, jaspis, synagoga – tajenka: Rumcajs
2) Všechny postavy vytvořil spisovatel Václav Čtvrtek.

Příloha 5.7.2 – Rumcajs – otázky

Příloha 5.7.3 – Pracovní list Kozákov

Řešení pracovního listu (Příloha 4.7.5)

1) + není tu přelidněno, je tu líbezná krajina, klid a pohoda, nemusí se čekat ve frontách na
vlek, neplatí se vysoké sumy za lyžařské permanentky
- většinou nelze dojet autem až k dolní stanici lanovky, není tu na výběr mnoho barevně
označených sjezdovek
2) rybník Žabakor (236 m n. m.)
3) 744 m n. m.
4) červenou
5) Horu tvoří několik typů hornin
6) V prvohorách
7) Byla tu otevřena turistická chata na počest F. L. Riegera.
8) V Semilech
9) 1962
10) z jižního svahu hory potrubím pomocí tzv. trkače ze studánky Radostná
11) Drábovna
12) byly v nich nalezeny kamenářské dílny z mladší doby kamenné, v Babí peci také dílna
penězokazců z 15. st.
13) červenozelený jaspis, achát, chalcedon, záhněda, ametyst
14) majitel pozemku Votrubcova lomu, s jehož povolením zde mohli lidé drahé kameny
nalézat, v jeho dílně si je mohli nechat vybrousit, nedaleko lomu se také nachází Votrubcovo
muzeum drahých kamenů, Josef Votrubec zemřel minulý rok (2020).
15) na sarkofágu sv. Václava (Svatovítský chrám)
16) kronikář Václav Hájek z Libočan (16. st.), historik Bohuslav Balbín (17. st.)

Příloha 5.7.4 – Ukázky blackout poetry

Příloha 5.1.15

Příloha 5.9.1 – Průběžná evaluace

Zpětná vazba
Která aktivita tě dnes nejvíce bavila?

Jak hodnotíš organizaci dvouhodinovky? Známkuj jako ve škole.

Jak hodnotíš materiální zabezpečení? Známkuj jako ve škole.

Máš nějaké výhrady, připomínky?

Zpětná vazba
Která aktivita tě dnes nejvíce bavila?

Jak hodnotíš organizaci dvouhodinovky? Známkuj jako ve škole.

Jak hodnotíš materiální zabezpečení? Známkuj jako ve škole.

Máš nějaké výhrady, připomínky?

Zpětná vazba
Která aktivita tě dnes nejvíce bavila?

Jak hodnotíš organizaci dvouhodinovky? Známkuj jako ve škole.

Jak hodnotíš materiální zabezpečení? Známkuj jako ve škole.

Máš nějaké výhrady, připomínky?

Příloha 5.9.2 – Závěrečná evaluace

Toulky srdcem Českého ráje
Vzdělávací program
Projekt „Podporujeme rozvoj dětí a žáků“ - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008148

Evaluační dotazník
1. Jsi rád/ráda, že účastníš tohoto programu?
o
o
o
o
o

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
Nevím

2. Můžeš v programu uplatnit své zájmy, záliby, schopnosti?
o
o
o
o
o

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
Nevím

3. Snaží se lektoři o to, aby program byl zajímavý?
o
o
o
o
o

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
Nevím

4. Používá lektor zajímavé pomůcky, materiály?
o
o
o
o
o

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
Nevím

5. Můžeš získané znalosti a dovednosti využít ve škole?
o
o
o
o
o

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
Nevím

6. Jakou známkou bys ohodnotil/a program?
(Známkuj jako ve škole)

o
o
o
o
o

1
2
3
4
5

7. Chtěl/a bys zažít podobné činnosti také ve škole?
o
o
o
o
o

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
Nevím

8. Líbí se ti prostředí, ve kterém program probíhá?
o
o
o
o
o

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
Nevím

9. Která z činností tě bavila nejvíce?

10. Jaké činnosti ti chyběly? Změnil/a bys na vzdělávacím programu něco konkrétního?

11. Která z částí vzdělávacího programu pro tebe byla největším přínosem? Co tě zaujalo nejvíce?

12. Budeš se probírané tematice dál věnovat?
o
o
o
o
o

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
Nevím

13. Očísluj jednotlivé lekce podle toho, jak tě bavily (1: bavila nejvíce – 8: bavila nejméně)
Turnov (procházka, orientace ve městě)

V expozici historie (turnovské osobnosti, pátrání v expozici)
Cesta ke kořenům (úvod do genealogie, tvorba rodokmenu)
Horniny a minerály Českého ráje, luminiscence
Úvod do heraldiky, vytvoření vlastního erbu
V městské knihovně (knihovny, vyrábění vlastní knížky)
Symboly Českého ráje (Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, Rumcajs, Kozákov, Trosky)
Beseda s regionálním spisovatelem (Václav Dvořák, Já, Finis)

