PŘIMDA - řešení
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HISTORIE
Počátek obce spadá do 1. poloviny 12. století, kdy v Čechách vládl rod Přemyslovců. Historie města je
spjata s nedalekým hradem, jehož zřícenina se majestátně tyčí na nedalekém kopci.
Hrad byl vybudován v polovině 12. století. Je druhou nejstarší památkou svého druhu v
Čechách. Víš, která významná stavba je první? Pražský hrad
Jakou funkci pevnost měla?
a) Královské sídlo
b) Střežení obchodní cesty
c) Střežení hranice
Který král věnoval osadě v podhradí v roce 1331 privilegia? Jan Lucemburský
Jmenuj alespoň jedno privilegium.


Svobodný odkaz majetku



Možnost dovážet obilí bez cla

Doplň tabulku válečných konfliktů, týkajících se města.
Nabídka: Ludvík Bavor, 1416, 1429, Václav IV., 1336,
KDY

KDO

1336

římský císař Ludvík Bavor

1416

Český král Václav IV.

1429

Husitská vojska

Planou poznamenaly také novodobé dějiny a 2. SV. Co pro obec znamenal rok 1945?
Odsun velkého množství německého obyvatelstva. Bombardování na konci války.
Napiš krátkou zprávu o uvěznění knížete Soběslava II.
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POVĚST
Přečti si pověst o hradu a společně k ní vytvořte obrázkovou osnovu, která ti pomůže pověst
převyprávět..
převyprávět
Hrad Přimdu si podle pověsti společně postavilo 12 obrů, kterým pomáhaly jejich manželky, jež
vynášely na vysoký kopec v zástěrách kameny. Dobudování majestátní pevnosti oslavili obři v
dřevěné chatrči. Všichni pili a hodovali, jeden z nich však podstrčil ostatním víno, do kterého předtím
nasypal uspávací prášek. Poté, co se ostatní obři ponořili do hlubokého spánku, chýši zapálil a spolu
se svou ženou si nový hrad přivlastnili. Jejich potomci ovládali Přimdu dlouhá desetiletí, obživu
získávali loupením a výpady vůči okolním vsím. Jednou však přepadli a okradli dceru českého knížete,
která i s doprovodem cestovala po okolí. Rozhněvaný panovník rozkázal pevnost ztéci, vojsko Přimdu
dobylo a ukončilo tak vládu místních obrů.
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KOSTEL SV. JIŘÍ
Kostel byl původně vystavěn v románském slohu. Ve druhé polovině 14. století byl přestavěn v gotickém
slohu. Z této doby pochází i první písemná zmínka o svatostánku. Kolem roku 1500 byla vystavěna i věž ve
stylu pozdní gotiky.
Kterému světci je kostel zasvěcen? Napiš jeho jméno do nadpisu.
Důležitým rokem pro kostel byla léta 1824 až
1826. Proč? Byla zvýšena věž.
Na fotografii kostela vyznač, kde se nachází:
a) hlavní loď
b) presbytář s kamennými opěráky
c) sakristie
d) bosáž na věži
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ZŘÍCENINA PŘIMDA
Přimda je jedním ze symbolů západních Čech a jednou z našich nejdůležitějších památek. Proč?
Jedná se o nejstarší dochované kamenné opevněné sídlo na našem území, pokud nepočítáme
Pražský hrad.
Spoj data s historickými událostmi, které se týkají této památky.
1) 1121

A) opuštění hradu

2) 1126

B) Přimdu zpět vyplácí Rudolf II.

3) 12. století

C) neúspěšné obléhání husity

4) 1429

D) výstavba Bavorským velmožem Děpoltem II. z Vohburku

5) 1454

E) obléhání, dobytí a oprava knížetem Vladislavem I.

6) 1592

F) věznění Soběslava II. a Přemysla

7) 17. století

G) Přimdu získávají do zástavy Švamberkové

Řešení: 1D, 2E, 3F, 4C, 5G, 6B, 7A
Proč Vladislav I. hrad právem obléhal?
a)

Děpolt svedl Vladislavovu manželku.

b) Hrad byl na českém území postaven
protiprávně.

