
 
 
 

Otevři si dějiny – „muzejní kufřík“ 
 

PhDr. Ivan Malý 
 



Muzejní kufřík 



Muzejní kufřík 

Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. „kufříků“), z nichž se každý 
vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin 20. století. 

 Každý „kufřík“ obsahuje 10 typických předmětů pro dané období s popisem 
a podpůrný metodický materiál: 

 Metodický list k práci se sadou „muzejních kufříků“ ve výuce dějepisu 
(materiál pro vyučující) 

  Metodický list pro badatelskou práci se sadou „muzejních kufříků“ 
(materiál pro vyučující) 

 Badatelský list žáka pro práci s předmětem z „muzejního kufříku“ 
(materiál pro žáka) 

 



Kufřík „1918“ 
Vznik Československa a budování 
republiky 
1. Cestovní doklady: Rakousko-Uhersko,  

2. Cestovní doklady: 1. Československá 

republika 

3.  deníkové záznamy legionáře Františka 

Parolka z let 1919–1920 

4. kolkovaná bankovka 1919 

5.  žebračenka (třicátá léta) 

6. česká národní vlajka 

7. československá vlajka 

8. reklamní leták firmy Baťa  

9.  meziválečná akcie  

10.  mapa Československa k 11. 11. 1918 



Kufřík „1938“ 
Rozpad Československa a doba 
Protektorátu 

1. cestovní doklady 1942 
2. vyhlášení mobilizace - noviny 
3. mapa Česko-Slovenska po odstoupení 

Sudet 
4. plakát o vyhlášení stanného práva a 

seznam poprav  
5. potravinové lístky,  
6. balení náhražkových potravin (vaječná 

hmota)  
7. plátěná židovská hvězda  
8. bič z koncentračního tábora  
9. protektorátní vlajka 
10. peníze ghetta Terezín 



Kufřík „1948“ 
Cesta od osvobození k politickým 
procesům padesátých let 

1. páska Revolučních gard  

2. agitační plakát „válka v Koreji“  

3. cedule Hraniční pásmo  

4. vyhlášení měnové reformy  

5. dětské budovatelské leporelo  

6. odznak Lidových milicí  

7. kádrový posudek  

8. platidlo z lágru padesátých let v ČSR 

9. vlaječka úderníka 

10. Fučíkův odznak 



Kufřík  „1968“ 
Srpnová okupace a normalizace 

1. výjezdní doložka a celní prohlášení 

2. devizový příslib 

3. cestovní doklad z r. 1980 

4. Řád práce  

5. pionýrský šátek  

6. Rudé právo 12. 1. 77 (Ztroskotanci a 

samozvanci) 

7. modrá knížka  

8. diplom Brigáda socialistické práce 

9. spořitelní knížka 

10. leták z okupace roku 1968 



Kufřík „1989“ 
Konec normalizace, Sametová revoluce, 
svobodné volby, cesta k rozpadu ČSFR 

1. céčka  
2. tuzexové bony  
3. mávátko na 1. máje  
4. odznak OF 
5. kupónová knížka  
6. překolkovaná bankovka po měnové rozluce  
7. noviny z období války v Iráku 1991 
8. nabídkový leták CK z devadesátých let 
9. sirky s potiskem „Václav Havel záruka 

svobodných voleb“ 
10. pendrek pořádkových sil Veřejné bezpečnosti 



Badatelská práce se sadou „muzejní kufřík“ 

 Žáci budou ověřovat a prohlubovat své předchozí vědomosti, budou 
aktivně vyhledávat informace na internetu, v knihovnách a v archivech. 

 Měla by být využita i metoda orální historie, díky níž mají žáci možnost 
prožívat minulé děje bezprostředně a na základě autentických očitých 
svědectví - vyhledají a vyzpovídají pamětníka, přičemž pochopí 
autentickou sílu osobního prožitku v dějinách.  

 Pomůckou a návodem žákům bude Badatelský list žáka pro práci 
s předmětem z „muzejního kufříku“, který žáka provede celým 
badatelským procesem.  



Metodický list k práci ve výuce 



Metodický list pro badatelskou práci 



Badatelský list žáka 



Karty předmětů 



Ukázka dobových vysvědčení 



Příklady dobré praxe (ASUD) 

Kufřík „1948“ – kniha PANORÁMA 



Příklady dobré praxe (ASUD) – 9. třída ZŠ 

 Vyučující: Představte si, že máte před sebou dětskou knihu, která má 
název PANORÁMA. Co vás napadne - o čem by kniha mohla být? 

 Žáci: o horách; o počasí; o nějaké holce, která se tak jmenuje; kniha plná 
fotografií, fantazie. 

 Ukázal jsem titulní stranu, chvíli nechápavě koukali. 

 Je to o dětech; o nadšených dětech; o vlastencích; o dětech v uniformě. 

 A co když teď spojíte název a obrázek na titulní straně? 

 Bude to panorama dětského života – co děti dělaj; nebo jakej maj život. 



Příklady dobré praxe (ASUD) 

 Dobře, připusťme si tento názor – jaká ilustrace by tedy měla být na další straně? 

 No asi jak si hrajou… 

 Otočil jsem na první dvoustranu. 

 Hmm, škola. 

 Co je tam napsáno? – Leninův výrok „Učit se, učit se, učit se! 

 Aha, to se maj jako furt učit… 

 Proč? 

 Aby mohly pracovat. 

 Jak jsi na to přišla? 

 



Příklady dobré praxe (ASUD) 

 Je tam na obrázku továrna. 

 A maj matematiku – aby uměli počítat. 

 Pořádně si prohlédněte děti – no jo, jsou v uniformě. 

 A jak se tváří? Jsou nadšený. 

 Dobře, otočíme na další stranu, co myslíte, co tam bude? 

 No pokud se učí, aby pracovaly, tak asi jak pracujou; nebo se o někoho 
staraj! 

 Otočil jsem. 

 



Příklady dobré praxe (ASUD) 

 No jasně, pracujou; hele – továrna – proč? (už se ptali sami žáci a odpovídali si) 
no to je jasný, učej se pracovat, pak půjdou do továrny; ne – tam jsou rodiče. 
Všichni pracujou. 

 Tomu se tenkrát říkalo, že se buduje. A co vidíte dál? 

 Hele vlak, to je asi pokrok, že? Taky památky, tam jezdí, ne? 

 A kdy? 

 No ve volnym čase. To je jako šťastnej život. 

 Dobře, co tedy bude dál? 

 No, tam bude konečně, jak si hrajou; co dělaj ve volným čase. 

 



Příklady dobré praxe (ASUD) 

 Otočil jsem. Průvod. Tohle dělají ve volném čase. 

 No to snad ne! To je nějakej průvod, ne? Oslava. Pochod. A 
mávaj tam. Radujou se. Jsou zase všichni pohromadě! No jo, 
ale pořád si nehrajou. 

 A co bude na dalším obrázku?  

 No tady by si už mohli hrát. 

 



Příklady dobré praxe (ASUD) 

 Obrázek ze ZOO, přiznám se, že sám jsem trochu tápal a 
překvapilo mě, co tam žáci viděli: 

 Jsou v ZOO, to se tam učej? Proč ne… 

 Ne, oni tam pracujou, staraj se o zvířata. Jéé, podívejte se, jak 
jsou ty zvířata pohromadě, to je jako že se maj rádi? Všichni 
se maj rádi.  

 Je tam taková harmonie. 

 



Příklady dobré praxe (ASUD) 

 Dobře. A zbývá poslední strana. 
 No tak tam si konečně budou hrát. Budou spolu na pískovišti. 
 Otočil jsem – jsou tam 3 sloni, jak se drží? 
 No to snad ne. Co to dělaj? Hele, oni se držej. Takže jsou spolu! 
 Jaký máte pocit z celé knihy? 
 Učej děti, že maj bejt pohromadě, to je jako v kolektivu, jak jsme si 

říkali. 
 Děti se učej a pracujou a pomáhaj. 



Příklady dobré praxe (ASUD) 

 Chtěli byste žít v té době? 

 Určitě ne. 

 Proč?  

 Chybí mi tam volnost, že bychom si mohli dělat, co chceme. Že si děti 
nehrajou. 

 Je to tam všechno nadiktovaný. 

 A jestliže teď srovnáte název a obsah –  

 No tak to je ono: „ze života dětí.“ 

 

 



Příklady dobré praxe (ASUD) 

Kufřík „1989“ – Obušek pořádkových sil Veřejné bezpečnosti 



Příklady dobré praxe (ASUD) 

 Co to je? Někteří nevěděli. Ostatní vysvětlili. 

 Vyzval jsem žáka, aby si vzal obušek do ruky a bouchl s ním o lavici. 

 Jaký máš pocit? 

 Cítím sílu, je to fajn. 

 A co kdyby stál někdo s obuškem proti tobě? 

 To bych se bál. 

 Další žák zopakoval pocity. 

 Dál se odvíjela debata, jestli mohl být obušek použit na ty, kteří nechtěli žít „podle 
knihy Panoráma“ atd. 



Příklady dobré praxe (ASUD) 
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