Mapování okolí — Krajina města a těžby
O tradičních stavebních materiálech
• Prozkoumejte, ze kterých materiálů se dříve stavělo na
vesnicích ve vašem okolí.
• Navštivte tradičně postavenou venkovskou budovu v okolí
(či ve skanzenu) a zdokumentujte, z čeho a jak jsou postaveny zdi, čím je kryta střecha apod.
• Ze kterých budov se skládaly zemědělské usedlosti ve vašem okolí?
• Vypátrejte, co byla koliba, pastouška, špejchar a fojtství.
• Zjistěte, proč se někdy stavěly
samostatné sklepy.

• Kde se konaly ve městě trhy a co se na nich prodávalo?
• Kdy bylo náměstí a přilehlé ulice poprvé vydlážděny a
odkud pocházel dlažební materiál?
• Zjistěte, čím obyvatelé města v průběhu staletí topili.

O historii města a řemesel

O hradech a zříceninách v okolí

• Kdy bylo vaše město či nejbližší
město založeno?

• Stojí ve vašem okolí zachovalý středověký hrad nebo jeho zřícenina?

• Mělo mapované město v minulosti
hradby? Co z nich zbylo a co je na
místě zrušených staveb dnes?
• Ve kterých místech stály ve městě nejstarší budovy?
• Porovnejte rozlohu a počet obyvatel zkoumaného města
ve středověku, před sto lety a dnes.

• Navštivte místní hrad a pokuste se co nejvíce zjistit o
jeho středověké podobě a významu jednotlivých budov.
• Z jakého materiálu je hrad postaven a odkud tento materiál pocházel?
O těžbě
• Zmapujte, kde v okolí byly lomy a co se v nich těžilo.

• Které cechy a kteří řemeslníci ve městě sídlili?
• Kterou výrobou je vaše město proslulé?

• Navštivte opuštěný lom v okolí a všímejte si, jak se do
něj navrací příroda.

• Najdete ve městě jména ulic, čtvrtí a
náměstí, která vyjadřují spojení
s nějakým řemeslem?

• Stávala v okolí či
stále stojí nějaká
cihelna? Odkud brala
materiál na cihly?

• Zjistěte, co dělali ve městech koželuzi, provazníci, kováři, bečváři, apatykáři, sedláři a platnéři.

• Co se ve vašem
okolí těží
v současnosti?

