Skládačka a křížovka pro děti mladšího školního věku

Masné krámy, Pražská 353 / 18

Masné krámy v centru města Plzně patří mezi budovy, kde Západočeská galerie pořádá po celý
rok řadu výstav. Když půjdeš na procházku Pražskou ulicí do Křižíkových sadů, můžeš si všimnout zajímavého štítu, kterým se Masné krámy pyšní. Takovému tvaru štítu říkáme „vlaštovčí
ocas“.
Již název výstavní síně napovídá, že původně budova sloužila k něčemu jinému – byla to středověká masná tržnice. Dodnes můžeme uvnitř sálu vidět řadu oken, kterými obchodníci zákazníkům maso prodávali.
Budova byla postavena v roce 1392. Mnoho takových budov na světě nenajdeš a Plzeňané proto mohou být právem na tuto vzácnost pyšní!
Masné krámy sloužily jako tržnice až do 2. světové války (1939-1945) a poté ji lidé používali
jako skladiště. Časem ale budova velmi zchátrala a málem byla dokonce zbourána! Naštěstí se
v roce 1965 rozhodlo, že se tato krásná stavba opraví a bude využívána jako výstavní síň Západočeské galerie. Slavnostně byla otevřená v roce 1973.

Pan Paletka s panem Plátýnkem se vydali na procházku po Plzni a dorazili
k zajímavé budově s ještě zajímavějším
názvem. Přečti si vyprávění pana Paletky
o této stavbě a zkus vyřešit křížovku na
druhé straně.
Masné krámy si můžeš dokonce sám
vyrobit, pokud vystřihneš a slepíš tuto
skládačku!
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1) Podle kterého ptáčka je nazvaný typický štít Masných krámů?
2) Doplň: ....................... je prezentace děl, obrazů a soch na jednom místě.
3) Postavička, která nás provází Západočeskou galerií, se jmenuje podle jedné malířské pomůcky. Je to: .................................. .
4) Pod budovou Masných krámů se nachází městský park, který se jmenuje: .................................. sady.
5) Co se ve středověku prodávalo v původní tržnici?
6) Jak se jmenuje ulice, ve které najdeme obě výstavní síně Západočeské galerie?
7) Umělci, který se věnuje výtvarnému umění, se říká: ..................................
8) Doplň název: Výstavní síň ........................ krámy.
9) Co hrozilo Masným krámům před jejich opravou?
10) Doplň: Pražskou ulicí se dostaneš na náměstí Republiky, kde stojí katedrála svatého ................................... .
11) Po 2. světové válce využívali lidé Masné krámy jako ................................... .
12) Jaký podklad napíná malíř na dřevěný rám, než začne malovat?
13) Která barva je typická pro budovu výstavní síně Masné krámy?

