
1. Vylušti křížovku / Löse das Kreuzworträtsel  / 5 bodů

1. Interesse
2.  Tiefe Schlucht (wie zum Beispiel Mazocha im 

Mährischen Karst)
3.  Knochen / oder eine mittelalterliche Burg 

in Böhmen aus dem 14. Jahrhundert. Ihr 
Wahrzeichen ist der sogenannte „Weiße Turm“. 

4. Lehrbuch
5. Prager, deutsch schreibender Schriftsteller 

mit jüdischen Wurzeln
6.  Ein Stück Land, wo man Blumen und Pflanzen 

kultiviert
7. *** Tugendhat  - vom Architekten Ludwig Mies 

van der Rohe zwischen 1929 und 1930 er-
baut, beliebtes touristisches Ziel in Brünn, seit 
2001 auf der UNESCO-Liste

8. Person mit Ausbildung in Jus
9. Emil Zátopek war ein tschechischer *** in der 

Disziplin Langstreckenlauf. Er hat 5 olym-
pische Medaillen gewonnen und mehrere 
Weltrekorde aufgestellt.

10. Ellbogen / oder eine Burg in Tschechien aus 
dem 13. Jh., die sich nahe des Flusses Eger 
befindet. In dieser Burg befinden sich die 
Überreste des größten Meteoriten, der auf 
tschechischem Gebiet gefunden wurde. Er 
soll im Jahr 1422 auf den Innenhof der Burg 
gefallen sein. 1812 wurde er in mehrere Teile 
geschnitten und das größte Stück ist heute im 
Naturhistorischen Museum in Wien zu sehen. 

11. Wiederholen
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Vyber nebo napiš správnou odpověď ! / Wähle oder schreibe die richtige Antwort!

2.  V tajence je jméno známého: / 1 bod

 ▩ politika
 ▩ malíře
 ▩ architekta
 ▩ fotbalisty

3.  Ve kterých zemích tento pán působil? / 2 body



4.  Který český stavitel se podílel na stavbě 
vídeňského Svatoštěpánského dómu: / 2 body

5.  Kdo z vídeňských řezbářů se podílel na výzdobě  
chrámu sv. Petra a Pavla v Brně? / 2 body

6.  Největší dílo architektury / až 20 bodů

Vytvořte plakát, kterým byste propagovali stavbu v soutěži o největší dílo architektury. Vyberte ta-
kovou stavbu, která se nachází v České republice nebo v Rakousku, ale vytvořil ji architekt původem 
z druhé strany hranice.

Použijte libovolnou techniku – malujte, kreslete, vytvořte koláž nebo grafiku… 

K plakátu ve formátu A3 připojte i kratší proslov (cca 200–300 slov), který byste pronesli při obhajo-
bě vaší stavby před porotou. Proslov může být v němčině nebo v češtině. Z proslovu by mělo vyplynout, 
proč jste si stavbu vybrali, co se vám na ní líbí, co je na ní výjimečného oproti jiným stavbám, a koneč-
ně i pár slov o samotném architektovi a vzniku stavby. Připojte alespoň jednu česky psanou větu (nadpis, 
heslo, popis), která podle vás vystihuje ducha stavby nebo osobnost autora.


