
Dětský svět za císaře pána 

 
Ve výstavě se můžete těšit na místa, kde si nemusíte prohlížet předměty 

jenom za sklem… 

Vyzkoušej si… Prohlídni si… 

 

 

Ne přebalovacím pultu si vyzkoušej oblékání miminka. 

Opatrně mu nandej košilku, čepičku a zaviň do peřinky 

Kabátek, čepeček, 2. polovina 19. století, Čechy, 

Národní muzeum 
 

  
Dnes už tě podobný trest nikdy nečeká. Jaké to bylo klečet 

za trest na hrachu nebo na polínkách? 
Tělesné tresty se používaly i ve škole. 

 

  

Na obrovské židli za obrovským stolem se může dospělý 

na chvíli stát malinkým dítětem ve světě velkých lidí. 

Dětská hračka, 6 židlí, komoda, pohovka, příborník, stůl 

ze soupravy nábytku ze zeleného salonu, konec  

19. století, Čechy, Národní muzeum 



 

 
Oblíbenou zábavou bylo promítání malovaných obrázků 

na přístroji zvaném laterna magika. Umíš přístroj ovládat? 

Pozoruj obrázky na stěně. Jak se změnily? 

Laterna magica, kolem 1912, Norimberk,  

Národní muzeum 

 

 

 

Poznáš, který oblek patří dívce a který chlapci? Oblékni 

je. 

Šaty modré na 2-3letou dívku, 60. léta 19. století, Praha, 

Národní muzeum 

Šaty patřily Libuši Bráfové (1860-1930),  

dceři F. L. Riegra a Marie Riegrové-Palacké,  

vnučky Františka Palackého 

 

 

 

Můžeš si sám vyzkoušet dobové lidové oblečky. Uvidíš, 

jak tě to promění. 

Krojový celek chlapecký dětský, západní Čechy  

(Mrákov, okr. Domažlice), Národní muzeum 

  

  



  

  

  

  

  

 

 

I máma i táta si mohou užít na houpacím koni. 
Kůň na kolečkách, počátek 20. století, Skašov 

(okr. Plzeň-jih), Národní muzeum 

 

 

 
Představ si, že tvým úkolem je přinést dřevo na zatopení a 

zbytek dne pomáhat se sklizní. 

Hodně dětí muselo odmalička pracovat: doma, na poli, 

někdy i ve službě nebo v továrně. 

 

  

Stref se koulí! 
Dětské sáňky, konec 19. Století, Čechy,  

Krkonošské muzeum v Jilemnici 



 

 

 

 
 

Zahrajte si pohádku! 
Rodinné loutkové divadlo se souborem dekorací a 

loutkami, 1913, Praha, Národní muzeum 

 

 

 

Umíš psát krasopisně? 

Břidlicová psací tabulka s jednou stranou červeně 

linkovanou, přelom 19. a 20. století, Čechy, Národní 

pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 

 

 
Cvrnkej do důlku! 


