
4.  Na mých rybnících roste jedna pra-
podivná vodní rostlina. Jmenuje se kot-
vice a jejím plodem je malý oříšek. Víš 
jak vypadá? 

Najdi mezi ostatními oříšky plod 
kotivce a namaluj jej do kroužku.

MUZEUM OBCE ALBRECHTIČKY
Muzeum a Informační centrum obce Albrech-
tičky se nachází v posledním dochovaném 
roubeném domě, postaveném v roce 1865, kte-
rý byl za podpory Moravskoslezského kraje 
a  Programu obnovy venkova zrekonstruován 
v letech 2001 – 2004. V muzeu se lze seznámit 
s historií obce, způsobem života a kulturními 
tradicemi obce v minulých stoletích. Dřevě-
nici lze nalézt poblíž silnice procházející obcí, 
po které je současně vedena mezinárodní cy-
klotrasa „Jantarová stezka“. V informačním 
centru můžete získat informace o Moravsko-
slezském kraji, Regionu Poodří, CHKO Poodří 
a okolních obcích.  

OTEVÍRACÍ DOBA 
(vstupné dobrovolné)

(duben až říjen) so–ne: 1000–1200 | 1300–1700

Prohlídka je také možná po telefonické domlu-
vě na tel. 556 428 016 a to v úředních hodinách 
ObÚ.

Milé děti,
děkuji vám, že jste se 
na mne přišly podívat! 
Byly jste moc šikovné 
a zasloužíte si nejen 
pochvalu, ale i další ra-
zítko do Vandrbuchu.

Budu od vás pozdravovat 
všechny mé kapříky.

Ahoj váš
       Puškvoreček

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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2.  Všimli jste si té podivné věci na pravé 
straně hned u vchodu? Těch zvláštních 
plechových rour? Napadá vás, co by to 
mohlo být? 

 
Jsou to píšťaly. Zjistěte, z jakého 
hudebního nástroje tyto píšťaly 
jsou, a odpověď zapište na řádek.

1.  Žiji v tomto domě už několik stovek 
let. Zůstal jsem tady, protože je to po-
slední dřevěnice, která se v okolí docho-
vala. Chtěli byste tu bydlet se mnou?

Schválně – jestlipak uhádnete, 
z čeho se takový domeček kdysi 

stavěl? Název dřevěnice vám dost 
napoví. Na volné místo nakreslete, 

kde tento materiál roste.

3. Nejraději mám stejně divadýlko, se 
kterým si tajně večer hraji. Všechny 
loutky hrají v nějaké pohádce, ale já po-
pleta jsem zapomněl, jak se jmenují.

Pomůžete mi vymyslet alespoň ně-
která jména? Jména dopište 

na řádky.

Král

Čert 

Princezna
 
A teď jedno z těch jmen napište pozpát-
ku, jůůů to bude legrace!

Ahoj děti!

Já jsem skřítek Puškvo-
reček. Přes den bydlím 
v tomto krásném dřevě-
ném obydlí a v noci se 
chodím starat o kapříky, 
kteří žijí v přilehlých ryb-

nících.

Budu vás provázet tímto ta-
jemným místem. Čeká vás hodně úkolů, 
jste připraveny je vyřešit? 

Ale nebojte se, rád vám s nimi pomůžu.
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