
 

 

ČERNOŠÍN   

 

 

HISTORIE 

První písemná zmínka pochází z roku _______ (MCCXC). Městem obec prohlásil roku 1873 císař 

____________________________, syn ________________________________. V polovině 20. století byl 

Černošínu titul odebrán a vrácen až v roce 2006. 

Co víš o zmiňovaném mužském panovníkovi?Co víš o zmiňovaném mužském panovníkovi?Co víš o zmiňovaném mužském panovníkovi?Co víš o zmiňovaném mužském panovníkovi?    

a) _______________________________ 

b) _______________________________ 

c) _______________________________ 

Město leželo při významné české obchodní cestě. Jaká cesta to byla?Město leželo při významné české obchodní cestě. Jaká cesta to byla?Město leželo při významné české obchodní cestě. Jaká cesta to byla?Město leželo při významné české obchodní cestě. Jaká cesta to byla?    

a) Plzeň – Cheb 
b) Plzeň – Konstantinovy lázně 
c) Plzeň – Praha 

Spoj letopočty a události.Spoj letopočty a události.Spoj letopočty a události.Spoj letopočty a události.    

1290129012901290    
 

Majitelem se stává Bohuslav ze Švamberka. 

1374137413741374    
 

Městečko zastihl těžký požár. 

1541154115411541    
 Městečko získává právo pořádat tři výroční a jeden týdenní trh 

s dobytkem a koňmi. 

1611161116111611    
 

První písemná zmínka o osadě. 

1654165416541654    
 

Povýšení na poddanské městečko. 

1873187318731873    
 

Povýšení obce na město. 

Vývoj města ovlivnil již začátek 2. světové války. Jak?Vývoj města ovlivnil již začátek 2. světové války. Jak?Vývoj města ovlivnil již začátek 2. světové války. Jak?Vývoj města ovlivnil již začátek 2. světové války. Jak?    _____________________________________ 

    Jak se nazývá část Čech, která byla za 2. světové války připojena k Německu?Jak se nazývá část Čech, která byla za 2. světové války připojena k Německu?Jak se nazývá část Čech, která byla za 2. světové války připojena k Německu?Jak se nazývá část Čech, která byla za 2. světové války připojena k Německu?    ________________    

KOSTEL SV. JIŘÍ 

Původní gotický chrám nahradil ______________kostel v 1. polovině 18. století.  

    Vylušti jméno hraběte, který jej nechal vystavět.Vylušti jméno hraběte, který jej nechal vystavět.Vylušti jméno hraběte, který jej nechal vystavět.Vylušti jméno hraběte, který jej nechal vystavět.    
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    Vyznač na fotografiích Vyznač na fotografiích Vyznač na fotografiích Vyznač na fotografiích kostela následující prvky:kostela následující prvky:kostela následující prvky:kostela následující prvky:    

 

 

a) pilastry 

b) hranolová věž 

c) cibulová báň s lucernou 

d) kněžiště 

e) sakristie 

f) portál 

FARA 

    K čemu tato budova sloužila?K čemu tato budova sloužila?K čemu tato budova sloužila?K čemu tato budova sloužila?    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    Jak je toto místo využíváno dnes?Jak je toto místo využíváno dnes?Jak je toto místo využíváno dnes?Jak je toto místo využíváno dnes?    ________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

SOCHY 

    KterýmKterýmKterýmKterým    světcům jsou zasvěcené sochy světcům jsou zasvěcené sochy světcům jsou zasvěcené sochy světcům jsou zasvěcené sochy na fotografiíchna fotografiíchna fotografiíchna fotografiích????        

   

_____________________   ______________________ 
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