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Princezna Áda Princ Carl

Ahoj holky a kluci,

vítáme Vás na našem 
krásném zámku ve 
Velkém Březně. Žili 
jsme zde v dobách 

jeho největší slávy a 
dnes jsme si pro Vás 

připravili několik úkolů, 
abychom si ověřili, že 
jste taky tak dobří žáci 
jako my. Doufáme, že 

pro Vás nebudou těžké 
a všechny je zvládnete. 

Nebojte se zeptat 
našich průvodců, 

pokud něco nebudete 
vědět, a hlavně 

pozorně poslouchejte. 

Vaši Áda a Carl



1. K dobrým mravům mladého šlechtice či šlechtičny patřilo i umění tance, to Vám jistě již naše 
učitelka tance řekla. Napište tři tance, které nás učila. Pokud náhodou žádné neznáte, máme pro Vás 
malou nápovědu:

menuet, waltz, valčík, polka, hip hop, mazurka

2. Milujete hudbu? My tedy ano. Jistě pro Vás bude snadné k obrázkům hudebních nástrojů přiřadit 
názvy: klavír, kontrabas (basa), housle

           

3. Našemu učiteli hudby se nějak popletly noty. Jestlipak je budete umět správně pojmenovat?

                                          
                                                      c       d      a      f      h      a     ch

4. Také náš učitel dějepisu si trošku popletl historii velkobřezenského zámku a nyní je potřeba ji 
opravit. Dokážete to? Poradíme Vám, že se spletl celkem čtyřikrát.

Mezi majitele zámku Velké Březno patřil též Jan Chotek, který zdejší panství r. 1842 koupil od hraběte 
Hracha a nechal jej přestavět. Jeho vnučka Josefína Chotková se později provdala za následníka 
rakouského trůnu Františka Josefa d´Este.

5. V hodinách zeměpisu jsme se i my museli učit o všech světadílech a významných zemích a pak nás 
z nich zkoušeli stejně jako si teď vyzkoušíme my Vás. Napište na volné linky názvy světadílů.



6. Vykoukněte z oken našeho krásného zámku a napište jména nejméně tří stromů nebo keřů, které 
uvidíte v parku.

_____________________

_____________________

_____________________

7. Jak už jistě víte, při naší výchově bylo důležité čtení nejrůznějších knih, většinou spíše naučných 
než zábavných. Každý z nás měl oblíbenou nějakou knihu a jaká je ta Vaše?

______________________________________________________

8. K našemu životu patřila samozřejmě i pravidelná návštěva kostela. Již odmalička jsme se učili vše o 
Bohu a jeho synu Ježíši. Jestlipak víte, v jaké zemi žil?

______________________________________________________

9. Taky po Vás doma chtějí, abyste znali rodokmen celé rodiny? Určitě dokážete doplnit jména 
alespoň Vašich rodičů a prarodičů. Kdo si troufne, může připojit i starší předky.

10. Mnozí z nás velice často cestovali do různých zemí, a proto jsme se učili cizí jazyky. To 
nejzákladnější, co jsme museli umět, bylo pozdravit. Připravili jsme si pro Vás pozdravy ve čtyřech 
jazycích. Jestlipak dokážete přiřadit správný jazyk (němčinu, latinu, řečtinu, francouzštinu a italštinu) 
k pozdravu? 

a. Buongiorno ________________
b. Guten Tag ________________
c. Bonne journée (Bonjour) ________________
d. καλημέρα ________________
e. Salutatio ________________

11. K oblíbeným činnostem mnohých z nás patřilo zahradničení, důkazem toho je náš krásný park. Péči 
samozřejmě vyžadovaly i květiny v samotném zámku. Kdo z Vás ví, co potřebuje na příklad takový 
muškát?

______________________________________________________



12. Ještě raději než zahradničení se hlavně dívky v naší době věnovaly malování či kreslení. Pod 
přísným dohledem učitelů tak vznikaly nádherné obrazy. Co myslíte, čím je nevytvářely?

uhlem, fixou, barevnou, křídou, olejovými barvami, tužkou

13. Také se tak rádi jako my oblékáte a prohlížíte v zrcadle? Tedy Carl na to moc není, ale já, Áda, to 
přímo zbožňuji. A co myslíte, že by mi tak v mé době slušelo, až budu velká? Vyberte a vybarvěte.

14. Vy teď už víte, jak my trávíme svůj volný čas, ale my nevíme nic o Vás. Napište nám alespoň tři 
věci, které rádi děláte, když nejste ve škole.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

15. Náš poslední úkol bude možná pro některé těžký. Kdo ovšem pozorně poslouchal, ten 
bude vědět, jak se správně jmenují věci na obrázkách. Abychom Vám to trošku ulehčili, 
připravili jsme malou nápovědu: mezi zobrazenými věcmi jsou: 

račí příbor, kompotová lžička, dortová lžíce, sklenička na šampaňské, zmrzlinová lžička, 
rybí příbor, dortová vidlička, nůž na sýr


