
4. a 5. pracovní list – Po stopách Michala Olšiaka na Žďársku 
 

Tento rok jsme pro V{s vypracovali nový projekt, kde se budeme zabývat sochami Michala 

Olšiaka na Žď{rsku. Ke každé soše, kterou chceme navštívit, m{me vypracov{n pracovní 

list, kde si zajímavým způsobem můžete vyluštit, co n{s ček{.  

Rodiče V{m jistě poradí, když si nebudete vědět rady.  

Tak tedy do toho.  

 
a) První úkol dnes odhalí, jak umíte pracovat se synonymy. Synonyma jsou slova stejného nebo podobného 

významu. Např. prodejna = obchod. Vaším úkolem bude doplnit synonyma uvedených slov do okének. 

Pokud byste si nevěděli rady, další úkoly v{m napoví… 

  
zápisník…           

       

                 

  
dentista…           

     

                 adresát…                 
      

                 

     
ambulance…               

                 brit…                 
     

   
aplaus…               

 

                

 
aromatický…           

       

                

     
baculatý…             

                balon…       
        

                

  
hůl…           

    

                prodejna, krám…             
      

dokonalý…                   

 

       
sejf…             

                  

     
choroba…           

   

                  hoch…               
       



čestnost…                   

 

chaos…             

           

           

  
capart…         

 

cesta lodí…             

 

bicykl…         

 

 

b) V dalším úkolu si povíme něco o Filipojakubské noci aneb nejmagičtější noci v roce. Víte, jak 

tento sv{tek vznikl? 

Jedn{ se o keltský sv{tek, jímž začín{ kalend{řní léto a s ním festival radosti a života. Na zemi začín{ 

vl{dnout žena – bohyně l{sky a žití, jejíž vl{da skončí 31. října. Bůh temnoty zahajuje svoji pouť do 

podzemí. Aby Bůh temnoty mohl v klidu odejít, zhasínaly se v domě všechny ohně. R{no, 1. května se 

zažehal oheň nový. 

Ohněm, který zahořel na vyvýšených místech tak, aby byl viděn do dalších vesnic, byl vít{n příchod jara a s 

ním spojené plodnosti. Jaro se slavilo s prvním úplňkem, když st{l měsíc ve znamení Býka, mezi jarní 

rovnodenností a letním slunovratem. Lidé se sešli u hořících hranic, opékali buřty, tančili a oslavovali 

příchod světlé č{sti roku (za tmavou č{st jsou považov{ny Dušičky). Tak tomu je, především na vesnicích, 

dodnes. 

Filipojakubsk{ noc je považov{na za nejmagičtější v roce. Kdysi d{vno lidé věřili, že se na vršky kopců a hor 

slét{vají čarodějnice na tajemné sabaty, kde čarovaly. Proto se zapalovaly ohně, při nichž byla sp{lena 

smoln{ košťata, kter{ se vyhazovala do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít magickou moc pro úrodu. 

Dobytek, jenž prošel popelem, měl být zdravý a plodný. Stejně tak lidé, jež skočili přes oheň. Lidé také věřili, 

že se o této noci otevírají jeskyně, v nichž je ukrytý poklad. 

Vaším úkolem nyní bude namalovat poklad, jaký si představujete, že je ukrytý v jeskyních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Na obr{zku vidíte čarodějnici Ag{tu, pomozte jí vybrat večerní róbu (vymalovat) na 

Filipojakubskou noc, chyst{ se totiž na sabat na Rozštípenou sk{lu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) N{sledující úkol je možn{ jednoduchý, nicméně pozor na něj. Had, který barvičky je nejdelší?  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

e) Kdo zvl{dne vyjmenovat všechny sochy z našich minulých výletů? 

 

1……………………………………………. 

2……………………………………………. 

3……………………………………………. 

4……………………………………………. 

 

A teď ještě něco víc, kdo dok{že pojmenovat místa, kde jsme byli a viděli je? 

1……………………………………………. 

2……………………………………………. 

3……………………………………………. 

4……………………………………………. 



Pokud byste si nevěděli rady, tady je mal{ n{pověda (hlavně pro ty menší) 

 

  

…………………….    ……………………..   ……………………………….  ……………………………. 

 

f) Během tohoto víkendu nenavštívíme však pouze jednu sochu. Nicméně druhou jistě velmi dobře 

zn{te, kdo jí pozn{? 

 

 

Tento pracovní list byl poněkud delší, ale jistě ne n{ročnější. Douf{me, že se V{m podaří vyplnit úspěšně 

všechny úkoly a uvidíme se v sobotu i v neděli na výletě. Přejeme tedy hodně úspěchů a budeme se těšit.  

Tom{š, Monika a Niki  


