
Pracovní list k výstavě je určen pro žáky ZŠ i SŠ.  

Podložku, tužku i pastelky je možné zapůjčit si na pokladně.  

Představ si, že je tento obrazový výjev součástí plakátu. K jaké příležitosti mohl být vytvořen? Doplň do prázdných míst vlastní text. 

Najdi originál ve výstavě a porovnej se svým nápadem. Odhadni význam vybraných pojmů z plakátu a spoj správné dvojice slov. 

Slavnosti lidového zpěvu a tance. 

Závod na výrobu patron. 

Forma soustavné vzájemné pomoci 

Jednota zdravého domova. 

Jednotné zemědělské družstvo  obvyklý 

název zemědělských družstev                       

v socialistickém Československu. Jejich 

historie započala nucenou kolektivizací 

zemědělství po roce 1948. Původní JZD      

po roce 1989 pokračovala například       

pod názvem „zemědělské družstvo“, nebo 

Název filmu o historii města. 

Komunistický politický systém v Československu po únoru 1948 zneužil folklor ke svému vlastnímu prospěchu.  Na plakátu             
ke slavnostem lidového zpěvu a tance si krojovaní venkované radostně podávají ruku s pracujícími dělníky.  

Strážnice 1950 

JZD 

Patronátní závod 

Gottwaldovský kraj 

Zlínský kraj (podle krajského města Zlín, 

které bylo přejmenováno v roce 1949                       

na Gottwaldov podle prvního 

komunistického prezidenta Československa 

Klementa Gottwalda. Zpět bylo jméno 

Výstava vůbec poprvé kriticky sleduje vztah lidové kultury (jako směsice nejrůznějších projevů) k výtvarnému umění v českých zemích 

od počátku 19. století až po polovinu 20. století. Důraz klade na kulturu venkovského lidu, která sehrála v českém umění mnohem 

zásadnější roli než lidová kultura městského prostředí. Výstava byla připravena v rámci festivalu Smetanovské dny.  

Slovníček pojmů / nápověda 

1. Jaroslav Hrabec, Plakát Strážnice 1950 

Strážnice 1950—Slavnosti lidového zpěvu a tance. 

JZD—Jednotné zemědělské družstvo  obvyklý název zemědělských družstev v socialistickém Československu. Jejich historie započala 
nucenou kolektivizací zemědělství po roce 1948. Původní JZD po roce 1989 pokračovala například pod názvem „zemědělské družstvo“, 
nebo byla privatizována. 

Patronátní závod—Forma soustavné vzájemné pomoci socialistického podniku na základě dohody.  

Gottwaldovský kraj— Zlínský kraj (podle krajského města Zlín, které bylo přejmenováno v roce 1949 na Gottwaldov podle prvního 
komunistického prezidenta Československa Klementa Gottwalda. Zpět bylo jméno městu navráceno v roce 1990). 

2. Kalendářní deska orloje, 1856-1866 

Josef Mánes; Staroměstské náměstí v Praze; znamení zvěrokruhu 

Vybrané čtyři měsíce pro jednotlivé roční období: prosinec—zabijačka; srpen—mlácení obilí; listopad—kácení stromů a připravování 
dřeva na zimu; březen—orba. 

Ostatní měsíce: leden—oslava narození dítěte jako Nového roku, únor—sedlák si nahřívá nohu u ohně a žena nese dříví, duben— 
uvazování stromků, květen—mládenec si zdobí klobouk a dívka trhá květy, červen—kosení trávy, červenec—srpem se žne pšenice, září—
doba setby, říjen—sklizeň hroznů. Krajinné prvky v pozadí pak připomínají motivy z Čech, jako Bezděz, České Středohoří, horu Říp, 
Kunětickou horu, hrad Trosky.  

3. Život na venkově 

Skanzen—specializovaná národopisná muzejní expozice, která představuje dobové formy bydlení, zemědělskou činnost, podomáckou 
výrobu a řemesla na vesnici ve volné přírodě. Označení skanzen pochází z vlastního jména muzea lidových staveb a ZOO Skansen ve 
Stockholmu, nejstaršího muzea v přírodě na světě, založeného již roku 1891. Samo slovo skanzen je místní název a ve švédštině znamená 
„hradby“.  

Den na venkově: vstávání za kuropění, požehnání a políbení křížku , krmení domácích zvířat a drůbeže, vzbuzení dětí a čeládky, 
společná snídaně, domácí práce (předení, vaření, úklid, praní, udržování ohně, výroba zemědělského náčiní, štípání dříví, atd.), oběd, 
práce na poli a v hospodářství, pastva, společná večeře, ulití kamen, zabalení bochníku chleba, zahnání domácích zvířat, pomodlení a 
uložení růžence pod polštář  

Chození do venkovských škol: Do škol děti chodily nejvíce v zimě, kdy nemusely vypomáhat při domácích a  zemědělských prací. 

4. Pavilon Svazu československého díla, 1921; autoři pavilonu František Kysela, Pavel Janák 

Na výstavě byly vystaveny např.: hračky, bonboniéry, porcelán, dekorativní talíře, vějíř, džbánky, krajky, ornamenty, paličkované okolky, 
malovaný strop, návrhy na látky a koberce, návrhy tapet a vrat, nástěnná malba, vyšívané polštáře, barevné okno, sklenice zdobené 
malbou, návrhy hraček z broušeného skla, budova krematoria v Pardubicích, paličkovaný běhoun a jiné.   

5. Písně 

Utíkej Káčo, utíkej. Obraz Emila Filly.  

Píseň o Polednici, Emil Filla. Karel Jaromír Erben, sbírka Kytice: Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, 
Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie.  

Písně se staly vedle pohádek předmětem prvních folklorních sběrů na venkově v celé střední Evropě. Byly považovány za doklady 
originální národní kultury. Kromě ilustrací Josefa Mánesa a Mikoláše Alše je doplňovali svými obrazy i další autoři.  

Hlavní roli v jedné z písní hraje tato postava. Najdi ji v obraze, doplň úvodní sloku 
písně a autora obrazu.  

Utíkej, ………………………………………………………..…………………………………………..…………..……… 

………………………………………………………..…………………………………………………………………...…....

………………………………………………………..…………………………………………………………………...….... 

………………………………………………………..…………………………………………………………………...….... 

Autor: ……………………………………….……………………………………………………………………..….…….. 

Další obraz téhož autora ilustruje jednu známou báseň ze sbírky Kytice. Dekor tapety     

ti pomůže obraz najít. O jakou báseň se jedná? ………………...………………………….……….……..  

Kdo ji napsal? Vzpomeneš si na další básně ze sbírky Kytice?  ………………………………………. 

…………………………………………………...………………..…………………………………………………………….... 

…………………………………………………...………………..…………………………………………………………….... 

…………………………………………………...………………..…………………………………………………………….... 
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S životem na venkově souvisel i harmonogram běžného dne venkovana.  

Sestav svůj harmonogram dne a v porovnání s ním seřaď jednotlivé činnosti ve vedlejším sloupci. 

Víš, jak se žilo ve venkovských staveních? Pracovalo se každý den od pondělí 
do soboty. Neděle byla svátečním dnem, kdy se odpočívalo a chodilo do 
kostela. V největší místnosti, ve světnici, se vařilo, jedlo i spalo. Podlaha byla 
většinou jen z udupané hlíny, jenom ti bohatší si mohli dovolit pokrýt hlínu 
prkny. Velmi důležitá byla pec, kde se vařilo, topilo, i spalo, a hned po peci 
pak velký stůl, u kterého se všichni obyvatelé chalupy scházeli k jídlu, práci      
i povídání. Součástí stavení býval také chlívek pro dobytek, dvůr se studnou    
a zahrada s ovocnými stromy.  

Prohlédni si modely venkovských stavení a video současné umělkyně Daniely 

Baráčkové. Vysvětli význam slova skanzen. Svůj odhad můžeš pak ověřit ve 

slovníčku pojmů. …………………………………………………………………………………...………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Můj harmonogram dne: 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Vyhledej ve výstavě kalendářní desku orloje, jehož autorem je J……………………………… M………………………………  

a nachází se na S………………………………………………………………… náměstí v Praze. 

Den na venkově: 

Ulití kamen, zabalení bochníku chleba, zahnání domácích 
zvířat 

Vstávání za kuropění 

Práce na poli a v hospodářství, pastva  

Požehnání a políbení křížku  

Společná večeře  

Vzbuzení dětí a čeládky  

Pomodlení a uložení růžence pod polštář  

Krmení domácích zvířat a drůbeže  

Společná snídaně 

Domácí práce (předení, vaření, úklid, praní, udržování 
ohně, výroba zemědělského náčiní, štípání dříví, atd.) 

Oběd 

Víš, jaké to bývalo na venkovských školách? Kdy mohly venkovské děti chodit do školy? ………………………………..………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………. 

Ve velkých kruzích jsou vyobrazeny jednotlivé měsíce s venkovskou tematikou. V menších kruzích se pak 

nacházejí z…………………………………… zvěrokruhu. Uprostřed je umístěn znak Starého Města Pražského. 

Dokážeš odhadnout, jaké činnosti jsou typické pro vybrané měsíce?  

Ornament je ozdobný prvek, který slouží ke zkrášlení nebo členění staveb, stěn, ploch, tkanin a předmětů všeho druhu. Může být 
rostlinného nebo figurálního charakteru. Objevuje se zejména v lidové tvorbě. 

Po 1. světové válce se objevily snahy vytvořit tzv. národní styl, který se navracel              
k národním tradicím a projevil se v mnoha výtvarných oborech i v každodenním životě. 
Byl prezentován na 11. pražském veletrhu v roce 1921. 

Prohlédni si jednotlivé motivy, které najdeš v obraze Josefa Čapka „Zpívající děvčata“. Slož z libovolně vybraných motivů svůj vlastní 
ornament a nakresli jej. 

Prohlédni si imitaci vystaveného pavilonu a po shlédnutí filmu vypiš, co vše bylo na výstavě 
představeno: 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 


