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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,
byly jste moc šikovné.
Zasloužíte si nejen 
pochvalu, ale i další 
pěkné razítko do va-
šeho Vandrbuchu.  

Budu se na vás zase 
někdy těšit, mějte 
plamínkový 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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www.skotnice.cz        www.moravskekravarsko.cz

www.facebook.com/pohadkovepoodri
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4. Jednoho mého pomocníka jste si 
možná nevšimli. Je maličký, v přírodě 
celkem plachý a často se skrývá v lese 
nebo na louce.

Spojením čísel zjistíte, 
o jaké zvířátko jde.
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2.  Na hlídání kamínků mám spoustu 
kamarádů. Rozhlédněte se, co jich je 
všude kolem. Ano, jsou to zvířátka.

Na řádky vypište alespoň osm 
zvířat, která Plamínkovi pomáhají 

hlídat kamínky.

1.  Kdysi dávno jsem žil spolu s trpaslí-
ky na nedalekém vrchu zvaném Hončo-
va hůrka,. Všichni jsme hledali třpytivé  
kamínky. Pak se mi ale začaly ztrácet, 
tak jsem se s nimi schoval do tohoto 
muzea.

Spočítejte, kolik mám kamínků 
v ošatce. Počet zapište do kroužku.

Sedí váš výpočet s číslem, které je 
napsáno na spodním dně nádoby?

ANO               NE

3. Celé toto muzeum je rozděleno do ně-
kolika částí. Vy se teď musíte zaměřit 
na jednu, která to bude?

V této části muzea najdete všechny 
tyto předměty, až na jeden. 

Který předmět sem nepatří?

Ahoj děti!

Jmenuji se Plamínko-
vý skřítek. Mou zálibou 
je sbírání třpytivých 
a barevných kamínků. 
Schovávám si je v tom-
to 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.
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