Didaktický list č. 1
Geoškola
Historie – Městská část Praha-Štěrboholy
geosranda „Najdi tambora Praha Štěrboholy 1757“

I. stupeň ZŠ
Štěrboholy – nezvyklé jméno pro pražskou městskou část. Z které doby asi pochází? A od
čeho se odvozuje?
Není ale jediné – v Praze a zvláště v okolí Štěrbohol je takových zvláštních místních jmen
více.
Hrdlořezy,
Hloubětín,
Kyje,
Malešice,
Hostivař,
Strašnice,
Dubeč,
Dolní Měcholupy,
Počernice
a mohli bychom
pokračovat i dále.
Ukaž na mapě jednotlivé
vyjmenované pražské
městské části.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1sti_Prahy

Štěrboholy – jak tedy tohle nezvyklé jméno vzniklo? Nabízí se několik možností – navrhni a napiš
nějaké.

…...........................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................
Podle historických pramenů je jedna možnost nejpravděpodobnější. Nápovědou je, že jméno
Štěrboholy se také v minulosti psalo a užívalo ve tvaru „Štěrbohole“
Rozděl slova „Štěrboholy – Šterbohole“ na dvě samostatná slova:
1. slovo:

…..............................

2, slovo:

..................................

Odpověz na dvě otázky:
1. Jak lze jinak nazvat prostor mezi dvěma zaplněnými místy(8 písmen)? To je:š t ě r b i n a
2. Jak lze nazvat půdu, na které nic neroste, nic se na ní nepěstuje? Půda je :
Místní název „Štěrboholy“ tedy vznikl od místa, které bylo …............. a nic na něm …................. .
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II. stupeň ZŠ
Štěrboholy – nezvyklé jméno pro pražskou městskou část. Z které doby asi pochází? A od
čeho se odvozuje?
Není ale jediné – v Praze a zvláště v okolí Štěrbohol je takových zvláštních místních jmen
více.
Hrdlořezy,
Hloubětín,
Kyje,
Malešice,
Hostivař,
Strašnice,
Dubeč,
Dolní Měcholupy,
Počernice
a mohli bychom
pokračovat i dále.
Ukaž na mapě jednotlivé
vyjmenované pražské
městské části.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1sti_Prahy

Štěrboholy – jak tedy tohle nezvyklé jméno vzniklo? Nabízí se několik možností – navrhni a napiš
nějaké.

…...........................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................
Podle historických pramenů je jedna možnost nejpravděpodobnější. Nápovědou je, že jméno
Štěrboholy se také v minulosti psalo a užívalo ve tvaru „Štěrbohole“
Rozděl slova „Štěrboholy – Šterbohole“ na dvě samostatná slova:
1. slovo:

…..............................

2, slovo:

..................................

Ve staročeštině se používalo slovo štěrba., množné číslo štěrby. Znamenalo to prostor mezi
…......................................................................................................................................................................
Od čeho tedy vznikl název Štěrboholy? Od čeho byl pravděpodobně odvozen?
…......................................................................................................................................................................
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Střední školy
Štěrboholy – nezvyklé jméno pro pražskou městskou část. Z které doby asi pochází? A od
čeho se odvozuje?
Není ale jediné – v Praze a zvláště v okolí Štěrbohol je takových zvláštních místních jmen
více.
Hrdlořezy,
Hloubětín,
Kyje,
Malešice,
Hostivař,
Strašnice,
Dubeč,
Dolní Měcholupy,
Počernice
a mohli bychom
pokračovat i dále.
Ukaž na mapě jednotlivé
vyjmenované pražské
městské části.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1sti_Prahy

Štěrboholy – jak tedy tohle nezvyklé jméno vzniklo? Nabízí se několik možností – navrhni a napiš
nějaké.

…...........................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................
Podle historických pramenů je jedna možnost nejpravděpodobnější. Nápovědou je, že jméno
Štěrboholy se také v minulosti psalo a užívalo ve tvaru „Štěrbohole“ .
Rozděl slova „Štěrboholy – Šterbohole“ na dvě samostatná slova:
1. slovo:

…..............................

2. slovo:

..................................

V češtině existuje slovo „průlina“ . Používá se hlavně v křížovkách.
Co znamená? ….......................................................................
Když se dřív o nějakém území řeklo, že je to „holina“. Co to znamenalo? ….....................................
Co bylo původně, v době vzniku, na místě dnešní městské části Štěrboholy?
...............................................................................................................................................................
Co tedy znamená ve volném výkladu místní název Štěrboholy? ….....................................................

