
 

 

 

Košíkářské muzeum v Morkovicích 

 

 

 

 

 

Tento pracovní list vznikl ve spolupráci Košíkářského muzea 

v Morkovicích a Místní akční skupiny Hříběcí hory. 



 

 

1.  Košíkáři pletou z různých materiálů. 

Poznáte tyto tři oblíbené materiály ve 

správném pořadí? (shora dolů) 

 

a. pedig, kukuřičný provázek, vodní 

hyacint 

b. vodní hyacint, kukuřičný provázek, 

pedig 

c. kukuřičný provázek, pedig, vodní 

hyacint 

 

 

 

2. Při výrobě košíků a různých výrobků z proutí 

se používají nejrůznější formy. Poznáte, 

k výrobě jakého produktu sloužila tato 

forma? 

 

a. kočárek 

b. zvon 

c. květináč 

 

 

3. Místní košíkářské produkty se 

vyvážely do celého světa. Mezi 

nejvíce oblíbené produkty 

patřily kazety, do kterých se 

ukládaly … 

 

a. peníze 

b. hračky 

c. šicí potřeby 

 



 

 

 

4. Na obrázku vidíte proutěná 

chrastítka pro kojence. Který 

materiál se nemohl použít 

k jejich plnění? 

 

a. čočka 

b. mák 

c. fazole 

 

 

5. Na fotce vidíte tři 

košíky. Jeden z nich sloužil 

dříve jako aktovka, ve 

které nosily děti křídu a 

tabulku břidlice. Poznáte, 

která z nich to je? 

 

a. první zleva 

b. první zprava 

c. prostřední 

 

 

 

6. Poznáte, co se vkládalo do 

tohoto proutěného produktu? 

a. bonbóny 

b. koření 

c. klubíčko vlny 

 

 

 



 

 

7. Při výrobě proutěných výrobků se používají 

nejrůznější pomůcky. Tipněte si, jak se 

jmenuje tento. Děti s ním loupaly proutí.  

 

a. rozštipec (dračka) 

b. šídlo 

c. úžidlo 

 

 

 

 

8. Víte, k čemu se používají 

tyto proutěné nádoby? 

 

a. pečení chleba 

b. kynutí těsta na chleba 

c. na dekoraci 

 

 

 

 

9. Toto je nejstarší exponát v Košíkářském 

muzeu. Je z přelomu 18. a 19. století. 

Poznáte, k čemu sloužil? 

 

a. koš na prádlo 

b. koš na deštníky 

c. koš na zeleninu 

 

 

 

 



 

 

10.  Košíkáři vyráběli také 

nábytek. Toto křeslo 

bylo oblíbeným 

doplňkem v lázních či 

zahradách panských 

domů. Tipnete si, o 

kterém období 20. 

století mluvíme? 

 

a. 50. léta 

b. 70. léta 

c. 30. léta 

 

11.  Tato proutěná nádobka se používá 

k dekorování květinami. Hodně se používala 

v kostelech a objevíte je tam i dnes. Znáte její 

název? 

 

a. florentinka 

b. valentinka 

c. fialenka 

 

 

 

12.  Velice oblíbené jsou kromě 

proutěného nábytku i bytové 

doplňky. Můžete koupit proutěné 

věšáky, květináče, stínidla na 

světla i truhly a různé úložné boxy. 

Znáte tady tento výrobek? 

 

a. držák na láhev 

b. sušák na ovoce 

c. velikonoční dekorace 


