
Muzeum v parku

Pracovní listy

Děkujeme za vyplnění. 



Nejsem tu sám. Nebo jsem? Prachový skřítek Myslen
se probudil po dlouhém spánku. Ke svému

odpočinku si pokaždé vybírá depozitář nábytku, kde
má pohodlí a potřebný klid. Vždy ho po zimním

zdřímnutí probudí ruch a cvrkot prvních návštěvníků
muzea. Nyní je tu velké ticho. Zde v depozitáři vypadá

vše jak má být. 
Myslen se rozkoukal a šel se podívat po budově

zámku, kde se muzeum nachází.Nejdříve se vydal do
kanceláří, kde se víceméně nic moc nezměnilo.
Některé předměty se vyměnily, přibyly, odvezly.

Kurátoři pilně pracují. Poté se vydal nahoru a nestačil
se divit. Místnosti poloprázdné. Výstava žádná. Vše se

tu pomalu připravovalo na stěhování. 
To bude ale smutný rok, pomyslel si. Sedl si na

parapet a koukal smutně z okna. Po nějaké chvíli
dostal nápad. Co kdybych šel za návštěvníky já?

Uspořádám výstavu v parku. To bude zábava. Myslen
tedy šel a výstavu připravil. Při její instalaci však ztratil
vše ze svých prachových kapes. Pomůžete tyto věci

skřítkovy najít? 
Ps: nacházejí se přímo u reprodukcí exponátu a jsou

tři. 
 



Zajímavé je, že dvě zcela identické vločky neexistují,
každá je originál. Dokážete spojit tečky do jednoho

obrázku naší originální sněhové vločky?

První reprodukce nám ukazuje kovanou
sněhovou vločku. 



 
Je znám jako medvídek mýval. Pojmenování mýval má

podle svého zvyku omývat si jídlo před konzumací ve vodě,
je-li poblíž. Pochází ze Severní Ameriky.

V Evropě ani České republice není původní. Vyskytuje se již
i v naší přírodě, pronikl sem z okolních států. Najdeme ho
hlavně na jižní a střední Moravě. Jedná se o invazivní druh,

který u nás v přírodě škodí.
Je výborný plavec a velmi obratně leze po stromech.

Pomůžete mývalovi najít cestu na svůj rodný kontinent?

Druhou reprodukcí je strážce našeho
depozitáře Mýval.



Děti ze mě staví hrady,
když jsem mokrý,

to jsou rády.
A jak oschnu na sluníčku,

neuděláš bábovičku.*

*Zdroj: https://www.predskolaci.cz/pisek/1985

Jako třetí najdeme písky z celého světa

Muzeum má ve své sbírce 48 vzorků písků z
turistických destinací. Nasbírala je paní Štefáčková s

klienty cestovní kanceláře Štefi Tour. 

Dokázali by jste vymyslet, či si vzpomenout na basničku o
písku?

https://www.predskolaci.cz/pisek/1985


 Pomůžete ho Myslenovi určit a popsat? Do prázdných
polí doplňte chybějící údaje. Můžete použít svojí fantazii. 

 
Předměty by měly být popsány pokud možno co

nejdůkladněji, všemi dostupnými údaji. 

Na čtvrté reprodukci je neevidovaný předmět.
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Následuje Humr neboli Rak mořský

Náš Humr byl nalezen v řece Doubravce. Podle zápisu
pravděpodobně připlaval z moře. Řadí se mezi korýše.

 
 V osmisměrce najdete společně s ním další čtyři

zástupce korýšů. Nápovědou Vám mohou být jejich
obrázky. 



Viržínko 

Na v pořadí již šesté reprodukci najdeme obálku s
Havlíčkovým viržínkem. Jak podle Vás může vypadat

takové viržínko?



Další reprodukcí je Úlomek letadla

Úlomek je z kabiny německého letadla
typu Stuka. Letadlo havarovalo 26. 12. 
 1943 u Příjemek. Zahynuli v něm dva

členové z výcvikové posádky. 

Letadlo se řadí mezi dopravní prostředky. Spojte
dopravní prostředek se svým obtiskem. 



Osmým je Křížek z chleba

Tento křížek vytvořili vězni nejspíše z chleba. Z čeho
dalšího by se dal vyrobit? 



Kresba exkrementu pochází z knihy Ovidianische
Fügüren. Soudě podle dalších dvou kreseb je autorem

Rudolf Zvolánek. 

Poslední reprodukcí je Hovínko / Exkrement

Spočítáte kolik je na obrázku
dohromady knih?



Zakroužkujte ztracené předměty, které jste nalezli.

Kroužkování



Doplňte do textu názvy exponátů a Myslenových
ztracených věcí vystavených na naší výstavě. 

Křížovka



V současné chvíli se tvoří nové muzeum. Příští rok už
bude nová budova, expozice, depozitáře. Proto budeme
rádi pokud nám napíšete, nakreslíte, či jiným způsobem

sdělíte, co by se Vám v novém muzeu líbilo a co tam
nesmí chybět. Poprosíme Vás také o uvedení jména a

telefonního čísla či emailu na které vás můžeme v
případě výhry kontaktovat. 

 


