CHLUMČANY - řešení
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PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA V SOUVISLOSTECH
Doplň.
První písemná zmínka o Chlumčanech pochází z roku 1379 (MCCCLXXIX), kdy v Čechách vládl
v pořadí třetí panovník z rodu Lucemburků Václav IV.
Vyjmenuj všechny panovníky z rodu Lucemburků, kteří v Čechách panovali. Vypiš, jaký byl mezi
nimi navzájem příbuzenský vztah.
Jan Lucemburský, otec Karla IV. a děd Václava IV. a Zikmunda Lucemburského, Karel IV. byl otec
Václava IV. a Zikmunda Lucemburského
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O CHLUMČANECH
V Chlumčanech vznikl závod na zpracování kaolinu. Co to je a k čemu se používá?
hornina, která se skládá z minerálu kaolinit a drobných křemenných zrn, která ovlivňují viskozitu
materiálu; používá se zejména pro výrobu keramiky (porcelánu) a papíru
Také se zde těžilo černé uhlí. Kdy a jak tato hornina vznikla?
Uhlí vzniká prouhelňováním organického materiálu za nepřístupu vzduchu. Postupnou přeměnou
vrstev odumřelých stromů působením tlaku při nepřítomnosti vzduchu se přecházelo z fáze
trouchnivění, rašelinění až k prouhelňování, což mělo za následek snižování obsahu kyslíku a vodíku a
nárůst obsahu uhlíku. Tyto procesy mají za následek současně i rozpad struktury rostlin a jejich
postupné tmavnutí, což propůjčuje černému uhlí jeho typickou barvu – rašelina postupně přecházela
změnami na hnědé uhlí a to později na černé až antracit. Uhelná ložiska se tvořila zejména v období
karbonu a permu.
Po mnichovských událostech se Chlumčany staly pohraniční obcí. Vysvětli, jak se to mohlo stát?
29. září 1938 byla v Mnichově dojednána dohoda, podle níž muselo Československo do 10. října
postoupit Německu pohraniční území obývané Němci (Sudety).
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MAPA
Pod správní území Chlumčan patří
také Hradčany. Zakresli je do mapy.

KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ
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Kaple Panny Marie Pomocné byla vystavěna v letech 1749 (MDCCXLIX) – 1751 (MDCCLI).
Pomocí datace a fotografie urči, ve kterém slohu byla
vystavena. barokním
Vyjmenuj alespoň tři znaky tohoto slohu.
nepravidelné tvary, přehnaná zdobnost, okázalost, dekorativní
plastiky a sochy
Vyznač znaky tohoto slohu na fotografii.
Která další významná památka postavená v tomto slohu se
nachází v okolí Chlumčan?
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
Který sloh předcházel slohu, v němž je vystavěná kaple?
Vyber.
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1) empír

3) renesance

5) baroko

2) gotika

4) klasicismus

6) románský sloh

ZANIKLÁ VES HÁJ
Ves Háj existovala ve stejnojmenném lese u rybníka Šavlice. Připomínána byla roku 1358. Zanikla zřejmě
za husitských válek. Naposledy je uváděna jako pustá v roce 1646.
Urči, ve kterém století ves vznikla, ve kterém zanikla a ve kterém je označovaná jako pustá.
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14. STOL.



15. STOL.



17. STOL.

TVRZ
V Chlumčanech se z areálu tvrze dochovalo torzo budovy.
Kdo sídlil na tvrzích?
méně majetní šlechtici (zemani, vladykové)

