
Anotace
     Formou práce ve skupinách jsem použili tuto aktivitu jako projektové vyučování. Projekt jsme 
spojili s návštěvou města Benešov, kde jsme se účastnili dalšího programu.
     Aktivita obsahuje úkoly, které žáci plní pohybem po městě ve skupinách. Úkoly jsou zaměřeny 
na historii, památky a na významné podniky v dnešní době. 
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Naše město
Najdi a načrtni zříceninu Minorického kláštera na Karlově. Proč se 
nedochovala, kdo jí zbořil?

    Kdo ji zbořil? 



Obkresli erb na této zřícenině na Karlově a pokus se zjistit komu 
tento erb patřil. Vysvětli co je na něm nakresleno a proč.

Jak se jmenuje kostel na tzv. velkém náměstí ( Masarykovo náměstí). 
Z jaké je doby a do jakého patří stavebního slohu.

 

Název

Rok výstavby

Stavební sloh



Najdi benešovskou sokolovnu a opiš nápis na pamětní desce a nakresli 
co je na ní vyobrazeno.

K jaké události je postaven památník před Gymnáziem v Benešově. A 
jaké bys na něm hledal letopočty.

Která historická postava má jako jediná v Benešově celou sochu a jak 
se názývá místo, kde je umístěna.

Nakresi znak města Benešova, popiš ho a vysvětli proč zrovna tento 
znak. Které další města nebo vesnice mají tento erb ve znaku?



Poznej budovy na fotografiích.



Podle ilustrací vyhledej a vyobraz loga firem, které jsou vyobrazeny 
nápovědou co se v nich vyrábí.

Jak se dnes jmenují tyto ulice po přejmenování.

Zámecká

Rudé armády

Stalinova


