
24. 25.

27.

26.

28.
29.

30.
31.

33.
32.

34.

Co použil Václav Černý k těžbě jako první.......................................................................

Jak se jmenovali synové Lea a Hermíny Popperových?....................................................

Který spisovatel proslavil Buštěhrad ve svých povídkách?...............................

Ze které země pocházeli běženci za 1. světové války, kteří zde byli přechodně ubytováni?
                                                                                            ......................................................

V kterém roce byl pomník padlým ve světových válkách vrácen na původní místo?
................................ 

Kdy byl položen základní kámen k výstavbě školy?.................

Který svatý je patronem horníků?...............................................................

V jakých výtvarných technikách vynikají autoři-výtvarnici expozice muzea? .................
................................................................................................................................ 

V jaké povídce Oty Pavla vystupuje hostinský Oplt?.......................................................

Proč se tomuto domu říká „U Studánky?“
.....................................................................................

Na jakou tradici navázal spolek KIX?.............................................................................

Blahopřejeme k dokončení hry!
Hra vznikla na základě projektu spolku Buštěhrad sobě „Rekonstrukce Stezky historií Buštěhradu a její rozšíření“ za �nanční podpory 
Středočeského kraje. Ke stažení a volnému kopírování pro školní účely k dispozici na: www.bustehrad.cz.
Vydal spolek Buštěhrad sobě, červen 2018

Poznávací hra o historii Buštěhradu pro žáky základních škol

Milí mladí badatelé, pro mnoho z Vás je možná dějepis jen nudným 
školním předmětem. Chtěli bychom, aby putování stezkou Buštěhra-
dem žádnou nudou nebylo. Připravili jsme pro Vás poznávací hru, 
která Vás seznámí s historií našeho města.
Následující otázky jsou číslovány stejně jako zastavení Stezky. Mnoho 
odpovědí vyplývá z textů zastavení, stačí jen pozorně číst.
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1.
2.

3.

4.

Na které světové straně se nacházel příkrý sráz?.................................................

V jakém slohu byl vystavěn Příční palác ?.......................................................................

Jak se jmenoval most přes příkop?........................................

Co se obvykle skladovalo ve „špejcharu“?......................................

Z tzv. jakých kamenů bylo nádvoří vydlážděno?
.................................................................... 5.

7.
8.

9.

12.

10.

11.

Co našel majitel tohoto domu na protější zahradě?..............................................

K čemu sloužil „skarp“?.................................................

Co můžete vidět na obrázku v prvním patře?..............................

Co můžete najít na levém koncovém bloku brány?.........................................................

Do kterého roku plnila kaple svou funkci?................................................

Víte, co je to „sgra�to“? ...........................................................

6.Do rámečku nakreslete tvar krakorce na tomto domě

14.

13.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

22.

23.

 V kterém století byl vystavěn Nový dům? ...............................

Kolik bašt bylo součástí opevnění?...............................................................................

Z kolikátého století pochází nalezené pohřebiště? .........................

Který král přespal v tomto domě?........................................................ 

Co se v této budově v současné době nachází?..........................................................

Kdy se slaví zasvěcení kaple?..................................................

Jak se jmenoval vychovatel vnuka Karla X.?....................................................

Proč měl pekař Bláha nejlepší chleba?.....................................................................

Který svatý je patronem Buštěhradu?...................................................................

Jak se jmenovalo povolení k vaření piva?........................................................

21.
Co bylo v minulosti v parku provozováno a v současné době se navrátilo?....
                                                                   ................................................................
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