
Program Globe – Quest 
„Česká historie“

Instrukce

Projděte si quest, který se skládá z devíti úkolů. Pro lepší orientaci je ke questu přiložen plánek.
Vyřešením jednotlivého úkolu získáte vždy jedno nebo více písmen závěrečné tajenky.
Tuto tajenku využijte jako  h e s l o  pro otevření 2. souboru (zadejte malými písmeny bez diakri-
tiky), ve kterém se objeví diplom s možností si doplnit své jméno.

Tento quest vytvořila skupina studentů naší školy – J. Vysloužilová, M. Hruzinovová, K. Vlk, 
T. Černá, K. Kubičková, R. Heincová, B. Brkalová.
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Zde stojíš a tvá cesta začíná, 
dobře rozhlédni se kolem

a nejstarší dům, na kterém tvůj zrak spočívá,
honosíval se přemyslovským rodem.

Oba Janové, Eliška i Karel zde žili 
a na vás  je, moji milí,

abyste na celé jméno domu vzpomněli.
To jméno jest vaším klíčem prvním.

Do listiny zapište jej, 
pro nic víc již nečekejte!
Na cestu se rychle dejte!

Na rohu ulice rytíř hlídkuje,
každých sto let tu jeho duch běduje.

Toť trest za žárlivost.
Svou milou rytíř zabil,

až pozdě naň přišla lítost,
a naposledy se života napil.

Jen dívka jej vysvobodit může 
a tím zbavit jej toho činu tíže.
Jméno sochaře chceme znáti,

přistupte k rytíři,
nemusíte se báti.

Jaké je jméno sochaře?

.

Ať v létě a nebo v zimě,
vodnářka tu vodu lije.
Na pohlaví nezáleží,

vodnář zemi rovně svlaží,
z nádoby se voda valí,

a nebeské objekty v sobě halí.
Je jich pět a ne víc,

své hvězdě běžte vstříc.

Co se skrývá ve vylévané vodě?

V erbu na zdi plazí se,
ze zlata celý a černou halí se.
I on jest odkazem na naše kořeny,
střípky historie vám byly hozeny.

Náš milovaný otec vlasti,
most zanechal nám ve své slasti.

Na koncích most střeží
sochy a znaky z obou věží.

První socha Karlova,
druhá Juditina.

Na první dva králové
a oba čtvrtí,

na trůnech sedí, a kupředu hrdě hledí.
Levý s mečem v erbu s orlem,
druhý s žezlem v erbu se lvem.

Jejich síla byla obrovská
a nám připomíná,

že je naše země královská!
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Střední škola
mediální grafiky
a tisku
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Socha, co na mostě je i není,
teď hledejte její umístění.
U pobřeží blízko břehu,
stojí rytíř vždy ve střehu.

Lev doprovází ho na každém kroku,
on zabil s ním draka dávného roku.

Jak se rytíř podle legendy jmenuje?
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Další náměstí - je malé.
Malbu na domech krásu věstí,

některé z nich vám přinesou štěstí.
Vpravo šedý dům stojí,
kolem tramvaje se rojí.

Jeho malba neobyčejná je,
když slunce svítí,

čas ukazuje.

Jak se této malbě říká?
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Ve zbroji tu kníže stojí,
štít s orlicí jeho zdobí.
Nikdy nedá zahynouti,

stačí ne něj pohlédnouti,
a na jméno vzpomenouti.

Jaké je jméno svatého knížete?

.
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Na hradním vrchu výpravy konec spočívá,
a něco jiného zde začíná...
Proč cesta vedla městem?

A proč zrovna historickým questem?
Kdo zná vlastní minulost,

dokáže pochopit přítomnost
a možná změnit budoucnost...

Vzpomeňte!
Kým jste byli, kdo jste,

a kým můžete znovu být...
Poučte se z chyb!

Už jen jednu mám otázku.
Na ranní obloze 

poslední hvězdy třpyt.
Nenech se jim překvapit.

Když se stmívá, je večernicí,
když svítá, jakým jménem se jí říká?
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