Historií Týna s rytíøem Èabelickým 2.
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…“.
Jak fungují sluneèní hodiny?

2. VLTAVÍNY

Použij dotykovou
obrazovku!

Kolik vážil nejtìžší vltavín nalezený v ÈR?

Potìžkej si závaží na stojanu a odhadni,
který váží stejnì, jako tento vltavín.
Jak se øíká vltavínùm v zahranièí?
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3. PRAVÌK
Najdi Køtìnovský sekeromlat – hledej v kukátkách.
K èemu sekeromlaty sloužily?

V místnosti je kostra.
Kde se nachází, v èem leží? Kdo to mohl být?
Povídejte si.

4. POKLAD
Kde, kdy a kým byl nalezený Sudomìøický poklad?
Podívej se do šuplíku, co obsahoval.

Komu rytíø Prokop Èabelický píše
a proè za ním nemùže pøijet?

5. DEPOT
Co byl „Velký depot“ u Týna nad Vltavou?

Díky Depotu se objevily tektity, které jsi u nás
už vidìl vystavené. Jsou to:
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Co byly cechy a k èemu byly?

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

6. SVÌTNICE
K èemu sloužila stoupa?

7. VORY
Kdo je patronem plavcù a vìtšiny øemesel spjatých
s vodou? Proè?
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8. 19. A 20. STOL.
Co je to ventilová ofiklejda?

Najdi v místnosti vývìsní štíty. K èemu sloužily?
Mùžeš o tom diskutovat k ostatními.

9. ALFRÉD RADOK
Kdo byl Alfréd Radok?

10. ŠKOLA
Najdi mezi osobnostmi zakladatele našeho muzea.

Máte i ve mìstì, odkud pøijíždíš,
nìjaké významné rodáky?
Pokud je tam muzeum, víš, jaké byly jeho poèátky,
kdy a proè vznikalo?
Šastný návrat!

Diskutuj o tom s ostatními, nebo informace
vyhledej, až pøijedeš domù
a diskuzi si nechte na další setkání.

Pracovní list pro dìti 6. - 9. tøídy ZŠ
pro Mìstské muzeum v Týnì nad Vltavou vytvoøila: Kristýna Reindlová
Spolupráce: Mgr. Lenka Šnorková, Mgr. Tereza Šálková
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