Ak už máte doma všetky knihy prečítané, domáce úlohy urobené a
izbu upratanú je najvyšší čas sa ZABAVIŤ a niečo nové sa NAUČIŤ.

Tento stručný 436 stranový dokument ťa prevedie múzeom krížom
krážom. Máš dovolené kresliť, vyfarbovať aj strihať!

Budeš potrebovať
- farbičky, pero, ceruzku
- nožnice
- lepidlo
.... a to je zatiaľ všetko

Tvojou prvou úlohou je odpovedať na otázky.
Neboj, to zvládneš!
Ako sa voláš? ....................................................
Máš menej ako 125 rokov? ............................
Odkiaľ si? ..............................................
Poznáš HRAD alebo SKANZEN v Starej Ľubovni? .......

Ľubovniansky hrad sa nachádza na kopci v meste Stará Ľubovňa. Hrad
vznikol na rozhraní 13. a 14. storočia. Okrem ochrany poľsko-uhorskej hranice
zabezpečoval dôležitú obchodnú cestu prechádzajúcu dolinou rieky Poprad
do Poľska. V 16. storočí bol prestavaný na veľkolepú renesančnú pevnosť. V
minulosti sa preslávil stretnutiami korunovaných hláv, ukrývaním poľských
korunovačných klenotov a väznením Mórica Beňovského, šľachtica,
cestovateľa a kráľa Madagaskaru.

Na obrázku je HRAD ĽUBOVŇA. Niečo na obrázkoch chýba a niečo je tam
navyše. Tvojou úlohou je nájsť rozdiely na obrázkoch. Nájdeš ich všetky?

Počet nájdených rozdielov napíš TU .....................................

Každý šľachtický rod na hrade mal svoj vlastný erb. Teraz sa naučíš niečo
nové o erboch rodín, ktoré na hrade v minulosti žili.

ERB LUBOMIRSKYCH
Erb Lubomirskych sa spája s riekou Sziernawa. Do jej oblasti kladú
Lubomirskych pôvod svojho rodu. Vo svojom erbe použili kombináciu jednej
farby (červenej) a dvoch kovov (zlato a striebro).

ERB RAISZ
Erb rodiny Raisz rozpráva pôvod ich priezviska. Vo svojom erbe použili kombináciu
dvoch farieb (červená a modrá) a dvoch kovov (zlato a striebro).

ERB ZAMOYSKI
Erb rodiny Zamoyskich používa symboliku zbraní. Odkazujú tak na svoju
vojenskú pomoc v bitkách pre Poľské kráľovstvo. Vo svojom erbe využívajú
jednu farbu (červenú) a jeden kov (zlato).

DELENIE ERBU
Štít erbu sa mohol rozdeliť na šírku, ale aj na výšku. Veľa krát aj na viac častí.

Štiepenie

Delenie

Kosmé delenie

Štvrtenie

šikmé štvrtenie

Vytvor si vlastný erb
Každý erb sa skladá s minimálne jednej farby a minimálne jedného kovu.
Farby používané v erboch

Kovy používané v erboch

Červená farba

Zlato (môžeš použiť žltú)

Zelená farba

Striebro (môžeš nechať biele, prípadne
použiť sivú)

Modrá farba

Symbolika erbu
Erby existujú rôzne. V minulosti si rodiny a mestá dávali erby vytvárať aj podľa
svojho mena (Ružomberok – ruža). Taktiež podľa typickej veci pre danú oblasť
(Banská Štiavnica – banícke nástroje). Prípadne podľa svätého, ktorý bol ich
patrónom (Stará Ľubovňa – sv. Mikuláš).

VYTVOR SI VLASTNÝ ERB
V prvom rade musel byť erb jedinečný. Maľuj podľa svojej fantázie.

OMAĽOVÁNKA
Erb rodiny Raisz

Erb rodiny Zamoyski

VYSTRIHOVAČKA
Zariaď si šľachtickú komnatu podľa svojich predstáv.
Na túto úlohu potrebuješ nožnice a lepidlo. Vystrihni si jednotlivé nábytky a
podľa svojej fantázie ich prilep na obrázok, na ktorom je prázdna miestnosť. A
takýmto jednoduchým spôsobom zariadiš komnatu v paláci.

PEXESO pre celú rodinu „Od zrnka k chlebu“
Práca na poli, pestovanie a spracovávanie obilnín a iných
poľnohospodárskych plodín bola neoddeliteľnou súčasťou života už v
minulosti. Cesta od zasiatia obilného zrnka do zeme až po voňavý čerstvo
upečený chlieb bola mimoriadne náročná a namáhavá. Pestovali sa rôzne
druhý plodín, ako jačmeň, ovos, raž, zemiaky, kapusta. Tieto suroviny tvorili
základ obživy. Pšenica sa pestovala len v menšej miere. Roľníci používali pri
obrábaní pôdy rôzne náradie a postupy.
Vybrali sme niekoľko poľnohospodárskych náradí a predmetov, s ktorými sa
oboznámiš prostredníctvom PEXESA.
Úloha je jednoduchá:
1. popozeraj si predmet/náradie
2. prečítaj si k nemu popis
3. vezmi si nožnice a yystrihni si pexeso (popros rodičov alebo starších
súrodencov o pomoc), pexeso je na nasledujúcej strane
4. .... a teraz sa už môžeš zahrať s celou rodinou

Buď šikovný, aby si našiel najviac párov obrázkov!

Popis k obrázkom:
1. drevená lopatka, naberačka na múku
2. slamená ošatka na kysnutie chleba
3. sito napreosievanie múky
4. korýtko na kysnutie chlebového cesta
5. valček na cesto
6. humenné hrable
7. drevený nástroj na výrobu povresiel
8. drevený pučiak na zemiaky
9. koryto na miesenie chlebového cesta
10. kravské jarmo na jednu kravu
11. kosák na podberanie obilia
12. šafeľ na vodu

HÁDANKY
Vo vode vie dobre plávať, chodí však aj po zemi.
Keď je v kŕdli, veľmi gága a trepoce krídlami.
V potoku si oprať skúša, biele pierka do vankúša.
Nohy má lopaty, zobák má rohatý, páperové šaty.
Vo vode sa mága a hovorí: „Gá-gá!“

Čo je to? ....................................... (suh)

Na jar bolo bielučké, potom celé žltučké. Teraz v lete už je tak,
narástlo to a kričí: „Kot-ko-dák!“ Hrebeň má, no nečeše sa, ale
robí krik, keď vstávať nechce nik! Žlté ako púpava, bystré ako
šidlo.
Keď ho niečo vyplaší, šuchne sa mamke pod krídlo.

Čo je to? ..................................................(túhok)

Chodby vŕta, nie je v bani,
koľko spraví, nevie ani.
Všetko robí bez nástroja,
červy sa ho veľmi boja,
kožúšok má hustý, krátky,
nôžky sú mu za lopatky.

Čo je to? .......................(trk)

Dlhé fúzy, ostré drápy.
Sivú myšku raz-dva lapí.

Čo je to? .......................(akčam)

OSEMSMEROVKA

Vyhľadaj a vyškrtaj slová v osemsmerovke. Slová OSEMsmerovky môžeš škrtať
ôsmimi smermi:









zľava doprava
sprava doľava
zhora nadol
zdola nahor
zhora nadol šikmo doprava
zhora nadol šikmo doľava
zdola nahor šikmo doprava
zdola nahor šikmo doľava

Tieto všetky slová musíš nájsť: erb, folklór, hus, kaplnka, kráľ, mlyn,
panovníčka, pastier, princezná, rod, sprievodca, starosta, stredovek, sýpka,
tradície, šľachtic

Písmená, ktoré si NEVYŠKRTOL, napíš sem (riešenie OSEMsmerovky)
...............................................................................................

MÓDA ŠĽACHTICOV – SYMBOLIKA FARIEB
Mária Terézia – panovníčka, manželka a matka. Najvýznamnejšia žena
Habsburskej dynastie a kľúčová postava v politike 18. storočia Mária Terézia
sa narodila 13. mája 1717. Jej rodičmi boli Karol VI. Habsburský a Alžbeta
Kristína Brunšvicko - Wolfebüttelská. Pri krste dostala meno Maria Theresia
Walburga Amalia Christina
  Úloha:
Vytvor správne kombinácie - k jednotlivých obrazom priraď správnu
symboliku farieb, ktoré by sa hodili na obdobie, v ktorom je Mária
Terézia vyobrazená

/A/ ČIERNA – predstavovala smútok, pokoru, odvrátenie sa od svetského
života;
/B/ ZELENÁ – znamenala obnovu, rast či nesmrteľnosť a nádej, no na druhej
strane aj jed, smrť a rozvratnú silu zla;
/C/ MODRÁ – bola symbolom rozumu, rozjímania a intelektu;

1. ........................................................

2. ..........................................................

3. ..........................................................

Správna odpoveď: A – 2, B – 3, C – 1

A teraz trochu LATINČINY!
Úloha pre rodičov aj deti: doplňte správne slová do latinských
citátov.

„Cogito, ergo sum."
„Myslím, teda _______________________"
Vedeli ste, že ?
Tento výrok patrí slávnemu filozofovi Renému Descartovi, ktorý bol toho
názoru, že podstatou každého človeka je jeho rozum.

„Alea iacta est.“
Kocky sú ______________________“ Julius Caesar
Vedeli ste, že...?
...mužom, ktorý tento výrok použil bol rímsky cisár Gaius Julius Ceasar? Nuž, áno
bolo to pred slávnou bitkou s Itáliou a cisár sa chystal prekročiť rieku Rubikon.
Citát sa dnes používa na označenie situácie, ktorá sa už nedá vrátiť späť.

„Cuius regio, eius religio.“
Koho panstvo, toho_____________________
Vedeli ste, že ?
...táto zásada sa prijala po podpísaní mieru v Augsburgu? Mier znamenal
ukončenie náboženských vojen a vzťahoval sa predovšetkým na poddaných.
Čiže akého vierovyznania bol zemepán, takého vierovyznania boli aj jeho
poddaní.

Divide et impera!
Rozdeľuj a _______________________!
Vedeli ste, že ?
...tento výrok sa v našich slovenských dejinách spája s legendou o
Svätoplukovi, ktorý sa snažil rozdeliť vládu medzi svojich synov a vysvetliť im, že
len spolu budú silní? Ponúka sa ešte jedno, azda aj pravdepodobnejšie
vysvetlenie. Výrok znamenal snahu panovníka rozdeliť a znepriateliť medzi
sebou, aby boli slabší a ľahko ovládnuteľní.
Genius loci.
Duch ____________________.

Vedeli ste, že ?
...v starovekej rímskej mytológii to bol pôvodne duch, ktorý mal za úlohu
ochraňovať dané miesto? Dnes sa skôr používa na charakteristiku atmosféry.

Habemus Papam.
Máme _________________________.
Vedeli ste, že?
... ide o vyhlásenie, ktoré vydáva kolégium kardinálov po tom, ako si
spomedzi seba zvolia nového pápeža?

Hanibal ante portas.
Hanibal pred ________________________.
Vedeli ste, že ?
...takýto pokrik použili Rimania, keď sa pred ich bránami objavil Hannibal?
Veru, počas druhej punskej vojny sa dostal kartáginský veliteľ až k samotným
bránam Ríma.

Historia - magistra vitae.
História – učiteľka __________________________.
Vedeli ste, že ?
...tento citát je pripisovaný slávnemu rečníkovi Cicerovi? Bol to práve on, kto
napísal, že história je svedkom čias, svetlom pravdy a učiteľkou  ...

In vino veritas.
Vo víne je _______________________.
Vedeli ste, že ?
...podobný výrok spomína známy historik Plínius starší? Je tomu tak,... snaží sa
poukázať na to, že častokrát sa ľuďom pod vplyvom alkoholu rozviaže jazyk.

Memento mori.
Pamätaj na _______________________.
Vedeli ste, že ?
...tento citát sa používal často v stredoveku? Táto doba sa niesla v duchu
prísnej viery a náboženstva. Výrok mal veriacim pripomínať, že každý z nás je
smrteľný.

Ora et labora.
Modli sa a ________________________.
Vedeli ste, že ?
...to

bolo

heslo

starých

benediktínskych

mníchov?

Veru,

zakladateľ

benediktínskeho kláštora Benedikt z Nursie tomuto heslu zasvätil svoj život a
snažil sa, aby ním riadili aj jeho bratia.

Scio me nihil scire.
Viem, že nič _______________________.
Vedeli ste, že ?
...túto vetu povedal slávny filozof Sokrates? Chcel tým povedať, že nikto nie je
taký múdry, aby sa nemusel ešte viac vzdelávať.

Veni, vidi, vici.
Prišiel som, videl som, ________________.
Vedeli ste, že ?
...túto vetu vyslovil rímsky cisár? Gaius Julius Ceasar to povedal po jednom zo
svojich ľahkých víťazstiev. Dokonca aj Ján III. Sobiesky, ktorý sa po bitke pri
Viedni zastavil na Ľubovnianskom hrade, tento výrok použil. Práve v spojitosti s
touto veľkou bitkou.

Riešenie
Myslím, teda som.
Kocky sú hodené.
Koho panstvo, toho náboženstvo.
Rozdeľuj a panuj.
Duch miesta.
Máme pápeža.
Hannibal pred bránami.
História – učiteľka života.
Vo víne je pravda.
Pamätaj na smrť.
Modli sa a pracuj!
Viem, že nič neviem.
Prišiel som, videl som, zvíťazil som.

