SKOČICE - řešení
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PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA V SOUVISLOSTECH
Doplň
První zmínka o vsi pochází z roku 1239 (MCCXXXIX). V této době vládne v Čechách Václav I.,
přezdívaný Jednooký. Ten byl korunován na základě listiny Zlaté buly sicilské, kterou získal jeho otec
Přemysl Otakar I. v roce 1212 (MCCXII). Ve středověku se používaly názvy Velké Skočice a Malé
Skočice. V roce 1697 (MDCXCVII) byly obě části vesnice sjednoceny a připojeny k Lužanům. Stalo se
tak v době vlády Leopolda I. Během ní probíhala známá válka s Turky, kteří dokonce roku 1683
(MDCLXXXIII) obléhali Vídeň.
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MAPA
Skočice leží asi 3 km jihozápadně od Přeštic a 2 km severozápadně od Lužan. Zakresli šipky od
Skočič směrem, kterým leží Přeštice a Lužany.
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TVRZIŠTĚ (ZANIKLÁ TVRZ)
Co to je to tvrz. Vysvětli. menší opevněné sídlo
Ve kterém historickém období byly tvrze stavěny?
pravěk

starověk

středověk

novověk

moderní dějiny

Tvrze patřily zemanům nebo vladykům. Kdo to byl? nižší šlechtici, méně majetní šlechtici
Čím se tvrz odlišuje od hradu?


má pravidelný půdorys (obvykle čtvercový nebo obdélníkový), větší počet věží a obvodovou
zástavbou



obvykle se nachází v těsné blízkosti venkovského osídlení a hospodářského zázemí



je obklopená příkopy naplněnými vodou, které sloužily jako obranný prvek

Doplň.
S tvrzí se pojí jméno známého šlechtice, diplomata, válečníka, cestovatele a spisovatele Kryštofa
Haranta z Polžic a Bezdružic. Ten na tvrzi roku 1599 (MDXCIX) pobyl.
Tento šlechtic se narodil v západních Čechách. Na kterém hradě?
Bezdružice

Švihov

Kozel

Kašperk

Klenová

Jak je tento šlechtic spojen s popravou 27 českých pánů? Kdy se udála?
Byl mezi popravenými. Byl popraven jako třetí dne 21. června 1621. Jednalo se o hromadnou popravu
dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání (tří pánů, sedmi rytířů, 17 měšťanů) na Staroměstském
náměstí v Praze.
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KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Kaple Nejsvětější Trojice je vystavěná v novorománském slohu. Jak se nazývá skupina slohů,
do níž řadíme i tento?


moderna



historizující slohy



moderní slohy

Které další architektonické slohy z této skupiny znáš? Uveď alespoň 2 příklady.
novogotika, novorenesance

