
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:  Skalice 

Číslo Rašky:  7 

Úroveň:  II. stupeň 

Předmět: přírodověda, dějepis, zeměpis, chemie 

 

_________________________________________________________________ 

Souřadnice:     49.6A5222B  18.42CD3EF 

 

Zadání:  

Čeká na tebe šest úkolů, které jsou označeny písmeny: A, B, C, D, E a F. 

Pokud správně vyřešíš jednotlivé úkoly, získáš vždy číslo, které patří do souřadnice 

( v pracovním listu nahoře) a pomocí ní najdeš Rašku. Za každou správnou odpovědí 

je chybějící číslo do souřadnice, kterým nahradíš jednotlivá písmena. 

 

Popis výroby piva: 

 

 

 

 



Úkoly: 

A) Víš, z jakých surovin se vyrábí pivo?  

1 ) Pšenice (slad), chmel, voda (6) 

2 ) Pšenice (slad), chmel, voda, brambory (5) 

3 ) Pšenice (slad), chmel, voda, žito (4) 

4 ) Pšenice (slad), chmel, voda, olej (3) 

  

B) Kde se nachází pivovar Radegast? 

1 ) v Raškovicích (5) 

2 ) v Nižních Lhotách (6) 

3 ) v Dobré (7) 

4 ) v Nošovicích (8) 

 

C) Dokvašováním (ležením) pivo dozrává a je uloženo v uzavřených nádobách. 

Jak se těmto nádobám říká? 

 

1) Tanky (2) 

2) Letadla (3) 

3) Tramvaje (4) 

4) Vlaky (5) 

 

D) Procesu dozrávání piva se říká: 

 

1 ) Šrotování (3) 

2 ) Vaření (2) 

3 ) Kvašení (0) 

4 ) Filtrace (4) 



Přečti si text a zjisti informace o bohu Radegastu. 

 

Radegast byl slovanský bůh úrody, sklizně, hojnosti a 

pohostinnosti, ale také bůh slunce a ohně. Jeho kult vyznával 

především slovanský kmen Ratarů. Podle bájí byl Radegast velkým 

milovníkem dobrého jídla a pití. Často přicházel v přestrojení 

mezi obyčejné lidi a nechával se hostit. Říkalo se, že nevynechá 

žádnou svatbu ani pohřeb. Když byl spokojen s pohostinností, 

bohatě se odměňoval. Podle této své vlastnosti dostal i jméno - 

ten, kdo se rád nechává hostit. Být zadobře s Radegastem bylo 

ostatně velmi důležité, protože Radegast patřil v hierarchii 

slovanských bohů mezi ty nejvyšší. S kultem boha Radegasta je od 

počátku 18. století spojována také hora Radhošť v 

Moravskoslezských Beskydech (1129 m n.m.). Tato pověstmi 

opředená hora byla údajně jeho sídlem. Podle legendy stávala na 

vrcholu hory jeho modla, kterou nechali zbořit soluňští misionáři Konstantin a 

Metoděj, kteří po svém příchodu na Velkou Moravu v šedesátých letech 9. století 

údajně na Radhošť zavítali. Přírodní žula, z níž sedm tun těžkou sochu Radegasta 

vytesal sochař ze Vsetínska, je natolik pevným materiálem, že i v extrémních 

horských podmínkách vydrží bez vážnějšího poškození několik století. Originál 

sochy Radegasta se nyní nachází ve vstupní hale frenštátské radnice. 

 

E) Z jakého materiálu je socha Radegasta vytesána ? 

1 ) MRAMOR (0)  2 ) PÍSKOVEC (1) 

3 ) ČEDIČ (3)   4 ) ŽULA (2) 

 

F) Na které hoře stojí socha boha Radegasta? 

1 ) LYSÁ HORA (6)  2 ) RADHOŠŤ (5) 

3 ) TANEČNICE (4)  4 ) ČERTŮV MLÝN (7) 

 

 



Zdroje: 

http://promoravia.blog.cz/0910/radegast 

http://www.miluji-pivo.cz/cs/temata/show/jak-se-dela-pivo/28-jak-se-dela-pivo-

vyrobni-postup/ 

 

Nápověda: modrý kámen 
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