AKCE K: Zkáza klášterních knihoven
Ahoj, jmenuji se František
a umím cestovat časem.
Nejsem superhrdina, i když to
tak zní, ale mnich. Víš vůbec,
kdo je to mnich?

Poznávej, vybarvuj
a hraj si!
Mnich je
člověk, který věří
v Boha a žije v klášteře.

!?

A kdo jsi ty?

.........................................

Pracovní listy a omalovánky k virtuální výstavě. Vhodné pro děti 7 - 10 let.

1. Středověk

Ve středověku řídil životy lidí Bůh.
Ten rozdělil lidi na 3 skupiny.

Spoj správně obrázky lidí
a jejich úkoly pomocí čar
nebo písmeny.

!?

C) bojovníci
a strážci lidu

F) bellatoratores

Vymysli
si vlastní štít

!?

D) oratores

B) pracovníci
Kým bys chtěl
být ty? Vybarvi se.

!?

LE
CHAL NGE
Zvládneš to
i latinsky?

A) laboratores
E) ti, co se modlí
a vedou lidi k Bohu

!?

2. Jak to bylo s knížkami?
Myslíš si,
že ve středověku
uměli číst všichni?

Dnes chodíme pro
knížky do knihkupectví
nebo do knihovny.
Seřaď obrázky, jak jdou po
sobě od 1 do 3 podle toho,
jak knížky vypadaly
a kolik jich bylo.

ANO / NE

!?

!?

Moje
nejoblíbenější knížka
je Bible. A tvoje?
....................................

Super, povýšil
jsem, je ze mě biskup.
Že si zasloužím barevné
oblečení? Vybarvi mě!

!?

Označ události
šipkou ↑ nebo ↓ podle
toho, jestli se počet
knížek v klášterech
zvýšil nebo snížil.

!?

Psaní knih rukou
v 5. a 6. století

Vynález knihtisku
v 1. polovině 15. století

Vznik nových klášterů
ve 12. a 13. století
Husitské války
v 1. polovině 15. století

Rušení klášterů
v 18. století
Akce K
v roce 1950

3. Komunismus
Společnost byla
stovky let skoro stejná
a měnila se pomalu a málo.
K velké změně došlo
až v 19. století.

V Československu začali komunisté vládnout od 25. .................... 1948.

!?
Najdi 10
rozdílů
a obrázky
vybarvi.
Jak se jmenuje
revoluce, která změnila svět
v 19. století?

!?

Strojní
Průmyslová
Technická

Zeptej se rodičů,
prarodičů nebo ve škole, jak se lišil
život za komunismu a teď.

!?

Napiš, co jsi zjistil/a:
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

4. Akce K
!?

Kdy Akce K začala? Zaškrtni nebo
vybarvi správnou odpověď.

1989

Akci K prováděli
vojáci a policie.
Najdi mezi nimi vojáka,
co má špatně uniformu.
Ostatní vybarvi.

Jak se jmenuje událost,
kdy u nás přestali vládnout
komunisté?

!?

Sametový přechod
Hedvábná změna
Sametová revoluce

Ve dne

!?

V noci

Co komunisté získali?
Zaškrtni nebo
vybarvi správnou
odpověď.

Knížky z klášterů
skončili v 9 různých knihovnách.
V roce 1994 Národní knihovna ČR vrátila církvi
120 000 knih. Jak zjistili, která kniha komu
patří?

!?

Podle razítek!
Vymysli si svoje razítko, kterým si
označíš knížky.

Knížky

Peníze
Domy

!?

Díky za společnou cestu staletími.
Měj se!
.
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