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MUZEUM SEDLČANY – pracovní list 

NOVOVĚK 
1) Na chodbě v druhém patře u vstupu do expozice Novověku jsou vystaveny tyto 
tři velké fotografie: 

 

                          
 

Dokážeš pojmenovat předměty, které jsou na nich zobrazeny, napsat, k čemu 
sloužily, a určit, z které doby asi pocházejí ?  
Odpovědi na tyto otázky hledej v expozici novověku a národopisu. 

 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 
3) VORAŘI 

a) Pojmenuj a popiš podle modelu v expozici označené části voru: 
 

 
 
 
  

       b) Napiš k čemu sloužila „voroplavba“, a proč a kdy v Čechách zanikla: 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 
4) ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 
       a) Vysvětli, co to byly legie:  ________________________________ 
 
       b) Vyjmenuj alespoň některé země, ve kterých československé legie bojovaly 
v době 1. světové války:        

_____________________________________________________ 
   
       c) V jaké části Ruska leží přístav Vladivostok ?  ____________________ 
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5) ŽIDÉ NA SEDLČANSKU 
       a) Nakresli identifikační znak Židů. Jaké měl pojmenování ? 
 
 
                                                    ________________________________ 
 
  
 
           
       b) Víš, jak se nazývají Židovské kostely ?  ______________________ 
           
       c) Najdi v expozici fotografii dětí rodiny Elišákových a napiš, které z nich 
nezahynuly v koncentračním táboře: 

_____________________________________________________ 
 
       a) Která z následujících věcí v muzeu pochází právě z domu Elišákových ?   

  Zakroužkuj 
    •   truhla 
    •   vysoké kolo 
    •   dřevěná vrata 

 •   stůl 
 
6) VYSTĚHOVÁNÍ 
       a) Napiš svými slovy, co to bylo vystěhování Sedlčan ?  

 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 
       b) Kdy a proč toto vystěhování proběhlo ? 

 

______________________________________________________ 
 
       c) Jaký jazyk se v té době používal na Sedlčansku kromě češtiny ? 

 

_____________________________ 
 

       d) Jak se v tomto jazyce nazývaly Hříměždice ? ___________________ 
 

 
7) DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 
       a) V expozici nalezneš tyto části sestřeleného amerického letadla:  

_______________________________________________________ 
         
       b) Kdy a kde bylo letadlo sestřeleno ? __________________________ 
   
       c) Napiš jméno pilota amerického letadla, který navštívil Sedlčany v roce 
2002:                                                       ______________________________ 
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5) ARCHITEKTURA  
       a) Napiš číslo popisné, které má na katastrální mapě z r. 1839 budova 
městského muzea:  

___________________________ 
                  
       b) K jakému účelu sloužila v minulosti budova muzea, ve které se nyní 
nalézáš, a jak se jmenuje sloh, ve kterém byla původně postavena ?                                        
      ______________________________________________________ 
 
       c) Prohlédni si domy na fotografii v expozici, které dříve stály ve spodní 
části sedlčanského náměstí. Jaké budovy dnes stojí na jejich místě ?               

______________________________________________________ 
 
6) NÁRODOPIS 
       a) Najdi v expozici „kuřák“, nakresli ho a napiš, k čemu se používal:  

                                    
                                    ______________________________ 
                                    ______________________________ 

 
 

 
 

       b) Jak se říkalo kratším vláknům vyrobeným ze lnu ? 
_______________________________ 

  
       c) Popiš svými slovy výrobu látky ze lnu.  

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
7) HUDEBNÍ SKLADATEL JOSEF SUK 
       a) Napiš jméno významného českého hudebního skladatele, jehož dceru si  
vzal za manželku Josef Suk:       ______________________________ 

 
       b) Na který hudební nástroj hrál Josef Suk na svém prvním koncertě ?   
          Zakroužkuj: 

• basa 
• housle 
• piano 
• violoncello 

 
       c) Jak se nazývá hudební těleso /skupina/, se kterým Josef Suk dlouhá  
léta vystupoval ?   ____________________________________ 
 
       d) Napiš, jak se jmenuje slavnost, která se každý rok koná v Sedlčanech na  
oslavu tohoto hudebního skladatele:   ___________________________ 
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