Historií Týna s rytíøem Èabelickým 1.
Zdravím tì, smrtelníku!
Jsem duch rytíøe Prokopa Èabelického.
Mùj slavný rod spravoval mìsto
Týn nad Vltavou celých 140 let.
Dobøe to tu tedy znám a provedu tì
historií mìsta a okolí.

1. ÈAS
Pøeèti si text „Tak jde èas…“ a doplò vìtu:
Vznikaly ................................... hodiny,
zároveò s nimi také hodiny
................................................,
které mìøily èas odkapávající vodou.

2. VLTAVÍNY
Ve stolech uprostøed najdi vltavín,
který váží 40 gramù. Odkud je?

Potìžkej si závaží na stojanu a zkus odhadnout,
které z nich váží také 40 gramù.
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3. PRAVÌK
Najdi v místnosti šuplík, ve kterém jsou štìtce
a písek, a zkus si práci archeologa. Pokud v písku
najdeš støepy svìtle hnìdé barvy, poskládej je.
Co jsi objevil/a?

Pohár ,,Ansa cornuta”
øivnáèské kultury
Únìtický koflík z doby bronzové

Kameny na štípané nástroje, tzv. pazourky

V místnosti je kostra. Kde se nachází, v èem leží?
Kdo to mohl být, muž žena?
Co jedl, byl/a zdravý/á?
Povídejte si.

4. POKLAD
Uprostøed místnosti je sloup.
Podívej se do šuplíkù na nìm – je v nich ukrytý
Sudomìøický poklad.
Našly ho v roce 1957 dìti na školní zahradì.
Z èeho se skládal? Vyber správnou odpovìï:
a) z talíøù
b) z mincí
c) z peèetí
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5. DEPOT
Najdi kukátko v místnosti a podívej se
do šuplíku vedle nìj. Jsou v nìm:

otiskující znaky místních cechù.

Otiskni si razítko do listu.
Budeš tak mít otisknutou
peèe místního koláøského a
kováøského cechu z 18. století.

6. SVÌTNICE
K èemu sloužila stoupa?

Hledej v textu u sekyr!

7. VORY
Najdi v místnosti model lodi,
jejíž název je také názvem pro
èlovìka bez obleèení. Název lodi napiš.

Co vory pøevážely?
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8. 19. A 20. STOL.
Naproti vojákùm jsou kukátka.
Co je v tom, které je níž?

Víš, za co se medaile získávají?
Pøemýšlej a diskutuj o tom s ostatními.
Pøilož list volným místem na medaili na stolku
a pøejíždìj po nìm tužkou, tahy dìlej blízko u sebe.
Získáš otisk medaile.

9. ŠKOLA
Najdi mezi osobnostmi zakladatele našeho muzea.
Je ve mìstì, odkud pøijíždíš, také muzeum?
Pokud ano, líbí se ti tam?
A pokud ne, byl bys rád, kdyby bylo?
Diskutuj o tom s ostatními, nebo informace
vyhledej, až pøijedeš domù,
a diskuzi si nechte na další setkání.

Šastný návrat!

Pracovní list pro dìti 3. - 5. tøídy ZŠ
pro Mìstské muzeum v Týnì nad Vltavou vytvoøila: Kristýna Reindlová
Spolupráce: Mgr. Lenka Šnorková, Mgr. Tereza Šálková
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