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Muzejní kufřík - Otevři si dějiny 



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 



Práce s muzejním kufříkem ve výuce 

 Při práci s „muzejním kufříkem“ se budou žáci aktivně seznamovat 
se sbírkovým předmětem, jeho rolí a významem pro společnost a 
jeho místem v dějinách.  

 

 Zkušenost s poznáním autentického předmětu z konkrétní doby by 
měla u žáků vzbudit netradiční emoci autenticity, která je přivede 
na nové otázky a umožní tak prožít dějinný okamžik a historickou 
realitu.  

 



Možné příklady práce s „muzejním kufříkem“ 

Na dovolenou s muzejním kufříkem 

 
 Žáci porovnají cestovní doklady ze všech muzejních kufrů (popíší 

jejich rozdíly, estetickou hodnotu). 

 Žáci si prostudují kufr „1968“ a popíši jak bylo komplikované 
vycestovat z Československa v období normalizace (celní prohlášení, 
výjezdní doložka).  

 

 



Možné příklady práce s „muzejním kufříkem“ 

 Žáci u mapy Evropy určují, zda byl v době svého vydání cestovní  
pas nutný k určité cestě: např. do Lvova, Vídně, Užhorodu, Lublaně, 
Bratislavy.  

 Žáci se pokusí charakterizovat proměnu cestování ve 20. stol. Do 
dnešních dnů.    



Projekt Otevři si dějiny 

 Stránky projektu „Dotkni se 20. století“ 
http://dvacatestoleti.eu/ 

 Video z projektu 
http://muzeum3000.nm.cz/zajimavosti/video-

muzejni-kufrik-cestuje-po-cele-republice 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkuji za pozornost 
ivan_maly@nm.cz 

 


