
4.  Jistě jste se už dozvěděly, že se ráda 
zdobím. Nosím nejen zapletené co-
pánky, ale i různé náhrdelníky, které si 
sama navlékám. Pomůžete mi s navleče-
ním korálků na nit?

Na nit dokreslete korálky tak, 
aby tvořily náhrdelníky 

pro Kryšpínku.

MUZEUM V BÍLOVCI
Muzeum v Bílovci je součástí Kulturní-
ho centra Bílovec, p. o., které zastřešu-
je také turistické informační centrum. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout ne-
jen novou expozici, která popisuje his-
torii Bílovce, ale i historii továrny Mas- 
sag, která funguje dodnes. Expozici doplňu-
je moderní audiovizuální technika v podobě 
dotykových obrazovek nebo mluvící posta-
vy písaře Johanna, který v této budově kdysi 
žil. Veřejnosti slouží i podkrovní přednáško-
vý sál. Nejmenší návštěvníci pak ocení kou-
zelné sklepení se skřítky Picmochy. 

OTEVÍRACÍ DOBA
po–pá:   830–1200 |  1300–1700

so:  900–1200 |  1300–1700

ne:  zavřeno | 1300–1700

VSTUPNÉ
dospělý:  60 Kč  dítě:  30 Kč
rodinné:  120 Kč

Milé děti,
jste moc hodné, že jste 
nás přišly navští-
vit. Byly jste moc 
šikovné. Zde ode 
mne získáváte dal-
ší razítko do svého  
Cestovního pasu –  
Vandrbuchu.

Mějte se krásně a pozdravujte ostatní 
skřítky.

Ahoj vaše
 Kryšpínka

Projekt „Pohádková Odra“ je spolufinancován  
z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu 
Silesia v  rámci INTERREG V-A Česká republika-
-Polsko.
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Pomocníček
KRYŠPÍNKA

A  SKŘÍTCI  PICMOCHOVÉ

Muzeum v Bílovci

Jméno:

www.kcbilovec.cz              www.moravskekravarsko.cz
www.facebook.com/pohadkovepoodri
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2.  Kdysi dávno, když jsem ještě neby-
la na světě, se v Bílovci vyráběly látky, 
aby se měli lidé a skřítci do čeho oblé-
kat. Jednotlivé nitky se k sobě dávaly 
tak, aby vznikl pruh látky.

Tyto nitky byly namotané 
do klubíček. Vašim úkolem je, 

abyste klubíčka obtáhli a poté je 
sami zkusili nakreslit. 

1.  Město Bílovec, ve kterém se teď na-
cházíte, mělo a stále má krásné cent-
rum. Tvoří ho nejen historické budovy, 
ale také velmi vysoký kostel.

Spočítejte, kolik čtverců, kolik 
kruhů a kolik trojúhelníků tvoří 
kostel na obrázku. Počty zapište 

do jednotlivých políček.

3. Můj tatínek Barnabáš nám vyrá-
bí knoflíky. Z kamenáčových ořechů 
dělá různé tvary a maminka Madlenka 
na ně potom maluje pěkné obrázky. 

Víte, k čemu takový knoflík slouží? 
Vyberte si ten, který se vám 
nejvíce líbí a nakreslete jej.

Ahoj děti!

Jmenuji se Kryšpín-
ka a spolu s mou ve-
likou rodinou žijeme 
v malém kouzelném 
sklepení bíloveckého 
muzea. Žije se nám 

tady moc dobře.

Budu vás provázet tím-
to místem. Čeká vás hodně 

úkolů, jste připraveny je vyřešit?

Ale nebojte se, ráda vám s nimi pomů-
žu.
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