Na stránkách Regionálního muzea Chrudim bude upoutávka na hru pro rodiny s dětmi. Pod odkazem
bude ke stáhnutí mapka, kudy vede cesta a kde najdou stanoviště s úkoly (5).
Na každém stanovišti bude stát, žák(yně), který příchozím řekne, proč přišli zrovna na toto místo a
zadá jim úkol.

Stanoviště č. 1 Poděbradova ulice č. 81 = Pamětní deska
-

zde JUDr. Pippich prožil většinu svého života, měl zde i advokátní kancelář.

Otázka č. 1
Také jsem trochu herečka, i když si mě jiní vodí na provázku. Co jsem?
(loutka)
Otázka č. 2
Vytavené staré věci, je jich celý velký dům, jmenuje se ….

(muzeum)

Otázka č. 3
Očima na tebe hledí, ušima ti mává, na mém krku sedí moje chytrá
(hlava)

Otázka č. 4
V zdravém těle zdravý duch!V mysli vlast, v paži sílu!Tužme se! JUDr. Pippich byl starosta tohoto
hnutí. Název je stejný jako jméno jednoho dravého ptáka.
(Sokol)
Otázka č. 5 (pro rodiče)
Svobodné právnické povolání, které se zabývání poskytováním právních služeb za úplatu
(Advokát)

Stanoviště č. 2Regionální muzeum
JUDr. Pippich se zasloužil o stavbu muzea, ve vestibulu má vystavenou bustu

Otázky / Úkoly

Zadání:
Připravím 12 krabiček, ve kterých budou úkoly. Krabičky budou schované kolem mě. Když najdou
všechny krabičky, tak to otevřou a splní úkoly a u každého lístečku s úkolem bude písmenko a to zapíšou
na papír. Vyjde jim tam slovo Karel Pippich.

Úkoly:
1: Králem zvířat je?

(Lev)

2: Loupežník Rumcajs žil v lese? (Řáholec)
3: Jaký festival se v Chrudimi pořádá na přelomu červen - červenec? (Loutkářská Chrudim)
4: Vyjmenuj 3 obojživelníky? (mlok, čolek, žába)
5: Udělej 10 angličáků.
6: Oběhni 3x malou zahrádku.
7: S kým vařil dort Pejsek ve známé pohádce? (s Kočičkou)
8: Vyjmenuj 5 listnatých stromů.

(Lípa, Javor, Buk, Dub, Bříza)

9: Zazpívej písničku o kytičce.
10: Řekni, co by sis přál od Ježíška.
11: Řekni o sobě 2 věty.
12: Co vykřikneš, když najdeš poklad?

Stanoviště č. 3 Resselovo náměstí 112/I
Pexeso – za uhádnuté obrázky získají slovo.

Otázky / Úkoly:
1. Na stole bude pexeso.
2. Za každou správnou dvojici dostanou slovo na kartičce.
3. Až budou mít všechny slova tak jim vyjde věta: Zde bydlel Karel Pippich po příchodu do Chrudimi.
Materiál na stanoviště:




2 x Pexeso
Tvrdý papír na kartičky se slovy
lihovky

Stanoviště č. 4Sokolovna – Tyršovo náměstí
JUDr. Pippich se zasloužil o stavbu muzea, ve vestibulu má vystavenou bustu

Otázky

/

Otázky:
1. Kolik by bylo dnes Karlu Pippichovi? (172 let)
a) 150
b) 172
c) 268
2. Hrál K. Pippich v ochotnickém divadle? (ano)
A )Ne
B) Ano
3. Na jakém chrudimském hřbitově je K. Pippich pochován? (U kříže)
A)U Kříže
B)Urnový háj

Úkoly

Úkoly :

1 . Udělat 10 dřepů
2 . Skákat panáka
3.Vypočítat příklad
2+4

4. Skákání přes švihadlo

Stanoviště č. 5Divadlo Karla Pippicha
bylo po tomto významném muži pojmenováno

Otázky / Úkoly
Na zem před divadlo by se položil provázek, na kterém by byl vyznačen start. Od něj by museli tento
provázek sledovat. Po délce toho provázku by byly položené lístečky s krátkými informacemi o K.P. Na
konci každého lístečku by bylo jedno nebo více písmen s pomocí nichž by potom odpověděli na otázku
na konci provázku : jak se díky K.P. začalo říkat Chrudimi - Athény Východních Čech

Po dokončení by byli jen tak, mimochodem” dotázáni co se ten den naučili o K.P.
Obsah lístečků:
1. Otcem K.P. byl právník, tím se stal později i K.P.
2. do Chrudimi se s rodiči přestěhoval roku 1853
3.

Na konci Děti dostanou diplom za splněnou práci.

