UZEJNÍ PROGRA

PRACOVNÍ LIST K TÉMATU „MOTÝLI V MUZEU I MEZI NÁMI“
Motýli jsou od nepaměti oblíbeným zdrojem inspirace umělců i řemeslníků. Jinak tomu není ani v oboru bižuterie.
Podívej se na fotografie z expozice bižuterie u nás v muzeu. Poznáš, k čemu tyto předměty se zobrazením
motýla dříve sloužily? Pokud vyplníš správné názvy předmětů do křížovky, odhalí se ti v tajence rodové jméno
největšího motýla na světě.
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1. Jak se jinak nazývá zpevněný okraj rukávu košile, kam se přišívají nebo připevňují knoflíky a jiné ozdoby?
2. Jak obecně říkáme ozdobě do vlasů, takové jakou vidíš na obrázku?
3. Na obrázku vidíš ozdobu oděvu. Jak se nazývá taková ozdoba, která má ze zadní strany připínací špendlík?
4. Na obrázku vidíš slavnostní zepředu zdobenou dámskou čelenku. Víš, jak se tomuto typu korunky říká?
5. Tato ozdoba je špičatá a byla oblíbená zejména jako umělecký prvek na klobouku. Slovo do tajenky
může připomínat i nástroj na pletení.
6. Jde o kartu s ukázkou výrobků, které si lidé dřív mohli zakoupit. Slovo do tajenky je synonymum
pro slova exemplář, kousek, ukázka. Jak se této kartě říká?
7. Tento předmět se nosí jen a pouze na krku.
8. Drobné skleněné kulaté korálky, jejichž název je zdrobnělinou pro vzácný předmět získávaný
z mořských ústřic.

(doplň tajenku) _________________________________
„Létá jen v nejnutnějších případech. Ty nastávají hlavně v době, kdy samci
hledají podle pachu páření schopné samičky. A když je samička náhodou po
ruce, letu se úplně vyhnout. Neochota létat a také to, že jejich housenky nejsou
nijak vybíravé a lze je uživit listím celé řady rostlinných druhů, jsou jedním z
důvodů, proč je tento atraktivní motýl oblíbeným druhem chovaným a rozmnožovaným v zajetí.“



Najděte si na internetu, jak velký je tento motýl ve srovnání s lidskou rukou.

*ZDROJE: https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/24175/chlupaty-obr-martinac-nejvetsi-motyl-na-svete.html
http://www.auswhn.org.au/blog/hatpin-panic/

