
Zdravím, jmenuji se Alfons a budu Tě provázet touto hrou.

Předměty otevřeš, použiješ nebo najdeš pomocí klikání. Pro přesunutí dále také klikej. 
Po dokončení úkolu okno zavři a vrať se zpět do hry.. 
Pozorně čti vše, co objevíš aby Ti žádná informace neunikla a mohl/a bys bez problémů 
plnit úkoly.
Bádej a zjisti co nejvíce informací o Karlu Pippichovi. 
Když mě uvidíš, klikni na mě. 
Užij si hru!



Karel Emanuel Pippich
Byl narozen 21.4 1849 ve Zlonicích, pak vyrůstal v Rakovníku a v roce 1853 se přestěhovala jeho rodina do 
Chrudimi.
První manželkou Karla Pippicha byla Miloslava Pippichová rozená Havelková. Poznali se v Rakovníku, 
byla to operní pěvkyně, měli syna Karla a Růženu, děti i manželka brzy zemřeli.
Pět let po smrti Miloslavi si Karel Pippich vzal Antonii Herrovou. Měl s ní 2 děti - Jaroslava a Miladu.
Vystudoval obecnou školu a poté Gymnázium v Praze

Karel Pippich byl: Poslanec českého sněmu, dramatický spisovatel, režisér a předseda spolku divadelních 
ochotníků, starosta a člen Sokola a východočeské sokolské župy, předseda chrudimského národního výboru v 
roce 1918  

Zemřel 29.3 1921 o 1. hodině ranní na zápal plic, bylo mu 72 let a jeho pohřbu se zúčastnilo mnoho lidí.
           
Divadelní Hry Karla Pippicha:
Libreta: Vlasty sklon
Dramata:Svět zásad,Slavomam
Jednoaktovky:Ve veřejném životě, Z české domácnosti, Slečna nakladatelka



Jakou knihu si 
vybereš?

https://learningapps.org/watch?v=pg52vyjhj21


Zde můžeš vidět  Divadlo Karla Pippicha, které se nachází v 
Chrudimi.

Divadlo bylo založeno 13 let po Karlově smrti, založil ho 
Markvart Josef Koc. 
                                                                                                               
18. února 1934 bylo divadlo slavnostně otevřeno Smetanovou 
operou Libuše v provedení chrudimských ochotníků.  
                                       
Navrhovali ho Jindřich Freiwalda a Jaroslav Böhm.

pojďme se do něj podívat...



Psst… už to začíná!      
Roztáhni oponu!

https://learningapps.org/watch?v=phjq4vjra21


Představení skončilo…
Ale není jediné,  zeptej  se 
Alfonse, prozradí Ti více!

Divadelní Hry Karla Pippicha:
Libreta: Vlasty sklon
Dramata: Svět zásad , Slavomam
Jednoaktovky:Ve veřejném životě, Z české 
domácnosti, Slečna nakladatelka



Poznej život Karla Pippicha a 
zahraj si pexeso.

https://app.nearpod.com/presentation?pin=57419C6ADD005BEDC39FA028F9AB1E45-1


Tímto Tvá hra končí,

doufám že jsi si se něco zajímavého dozvěděl/a a 
že Tě hra bavila. 
Pokud si myslíš že Ti nějaká informace unikla, 
můžeš si hru zahrát znovu.
Zároveň můžeš navštívit divadlo Karla Pippicha 
a nebo muzeum ve kterém se toho dozvíš ještě víc!

A tím se s Tebou loučím, jsem rád že jsem Tě 
mohl poznat!
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