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Muzeum venkovského 
života a zemědělství

Jméno:

MUZEUM VENKOVSKÉHO 
ŽIVOTA A ZEMĚDĚLSTVÍ

V polovině dubna roku 2011 si veřejnost moh-
la poprvé ve Skotnici prohlédnout unikátní 
muzeum venkovského života a  zemědělství, 
které se nachází v podkroví obecního úřadu. 
Návštěvníci tam naleznou stovky exponá-
tů, které obci věnovali nejen místní občané, 
ale také obyvatelé z  okolních lokalit. Muze-
um je rozděleno do jednotlivých tematic-
kých zákoutí – dvorek, zahrada, kůlna, dílna 
pro muže, pracovní kout pro ženy, světnice, 
kuchyň a další.

OTEVÍRACÍ DOBA 
(vstupné dobrovolné)

  po, st:  1000–1630

  út:  1000–1430

  čt:  1000–1130

  pá:  zavřeno
so, ne: po telefonické domluvě  

(tel.: 724 180 672)

Milé děti,
jste moc hodné, že jste 
mne přišly navštívit. 
Byly jste moc ši-
kovné. Zde ode mne 
získáváte další pěk-
né razítko do Van-
drbuchu.  

Budu se na vás zase 
někdy těšit, mějte krás-
ný den.

  Ahoj váš
       skřítek Plamínek

Projekt „Pohádková Odra“ je spolufinancován z Fon-
du mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia 
v rámci INTERREG V-A Česká republika-Polsko.
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4. V několika košících uvidíš šišky. 
V  přírodě jsou moc důležité, protože 
v nich zrají semínka, ze kterých vyros-
tou nové rostlinky. A také se dříve pou-
žívaly na topení, protože dobře hořely.

Vašim posledním úkolem je 
nakreslit rostlinu, na které šiš-
ky rostou. A nezapomeňte tam 

nakreslit i ty šišky.
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2.  Na hlídání kamínků mám spoustu 
kamarádů. Rozhlédněte se, co jich je 
všude kolem. Ano, jsou to zvířátka.

Podívejte se na obrázky  
a zakroužkujte ta zvířátka,  

která jsou nyní se mnou v muzeu.

1.  Kdysi dávno jsem žil spolu s trpaslí-
ky na nedalekém vrchu zvaném Hončo-
va hůrka. Všichni jsme hledali ty krásné, 
třpytivé kamínky.

Na tento kopeček dokreslete další 
třpytivé kamínky různých tvarů.

3. Celé toto muzeum má několik částí. 
Ale já mám ze všech nejraději kuchyň 
a víte proč? Protože tam večer tajně 
chodím pro bonbónky.

Vašim úkolem bude najít 
stín každého bonbónku.

Ahoj děti!

Jmenuji se Plamínek. 
Mou zálibou je sbírání 
třpytivých a barevných 
kamínků. Schovávám si 
je v tomto domě, aby mi 
je nikdo nevzal. Líbí se 

vám?

Budu vás provázet tímto 
místem, kde vás čeká hodně úkolů, jste 
připraveny je vyřešit? Ale  nebojte se, 
rád vám s nimi pomůžu.

Vydal: Destinační management turistické oblasti 
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Spočítejte, kolik je 
na obrázku bonbónků.
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