
 

JAK SE ŽILO NA ZÁMKU 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Jaký je rozdíl mezi hradem a zámkem?  

Správně přiřaď následující vlastnosti: Opevnění, park nebo zahrada, vodní příkop, velká okna, padací most, 

snadno dostupný, stojí na kopci, pohodlně zařízený, nedobytný, moderně vybavený 

Zámek:________________                                Hrad: __________________     

_______________________                                   _______________________ 

_______________________                                   _______________________ 
_______________________                                   _______________________ 

_______________________                                   _______________________ 

   

2. Kdo je na obraze napravo ode dveří do saletku? 

a) kníže  

b) král 

c) komorník 

 

Doplňkový úkol: Seřaď šlechtice podle toho, kdo byl nejvýše a kdo nejníže postavený: hrabě, kníže, král,  

prostý šlechtic, svobodný pán, rytíř 

  

 

3. Vyškrtněte 4 věci, které zde na zámku nemohly být: 

ústřední topení, mikrovlnná trouba, automobil, elektřina, počítač, vodovod, koupelna, televize, 

splachovací toaleta, výtah na jídlo, mobilní telefon, fén, rádio 

 

4. Jakou barvu mají tapety v přijímacím salónu? 

Odpověď: _________________________________ 

 

Doplňkový úkol:  Přiřaď činnosti k jednotlivým zaměstnancům na zámku: 

Povolání:                                                   Měl/a na starosti: 

Klíčník                                                   úspěšně vedl knížecí podniky (cukrovar)                      

Komorník                                              vzdělávání knížecích dětí     

Komorná                                             uvádění hostů do přijímacího salónu 

Ředitel panství                                       měl klíče ode všech dveří na zámku   

Vychovatelka                                          vedení a zásobování kuchyně 

Domácí učitel                                        starost o garderobu (šaty) kněžny 

Vrchní kuchařka                                   výchovu knížecích dětí 

Zahradnice                                             znal všechny stromy v lese 

Podkoní                                                 pomocné práce v kuchyni (loupání brambor nebo krájení cibule) 

Knihovník                                             věděl o každém obraze a předmětu na zámku 

Správce sbírek                                         starost o chod stájí  

Kuchtík                                                péče o květiny a keře v zahradě 

Lesmistr                                                   staral se o knížky v knihovně 

 



 

5. Jak se jmenuje stavba, kterou zde ve Slatiňanech nechala vybudovat kněžna Vilemína  

pro radost dětí? 

a) slepičí tvrz 

b) psí zámek 

c) kočičí hrádek 

 

6)Kolik dětí měli  František  Josef z Auerspergu a jeho žena Vilemína? 

a) 5 

b) 2 

c) 4 

 

Doplňkový úkol:  Čemu se princové a princezny musely naučit? 

Děvčata: ____________________________________________________________________________________________ 

Chlapci: ____________________________________________________________________________________________ 

 

7) V černém salónu jsou po stranách příborníku dvě kovové nádoby. K jakému účelu sloužily? 

a) na mytí rukou 

b) k chlazení nápojů 

c) k odkládání nádobí 

 

8.) Kam vedou tajné dveře v ranním pokoji? 

a) do ložnice 

b) na verandu 

c) do kuchyně 

 

Doplňkový úkol:  Ve vitríně jsou vystavené šperky, které patřily knížecí rodině. Zde je místo, 

Kde si můžeš některé z nich nakreslit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. V zámecké knihovně najdete jeden hudební nástroj. Jaký? 

a) basa 

b) harfa 

c) klavír 

 

10. Kolik stolovníků se vešlo ke stolu v zámecké jídelně? 

a) až 30 

b) maximálně 20 

c) nejvýše 15 

 

Úkol na cestu domů: Když správně doplníš všechna políčka tajenky, vyjde ti název stavby, která se nachází 

v zámeckém parku.  

 

1. Plazí se v trávě, může být i jedovatý 

2. Mládě lovce myší, přede a pije mléko 

3. Hrdina z Večerníčku, dělá krtiny 

4. Spí v boudě, hlídá dům 

5. Je mlsná, dává mléko 

6. Bájný pták, který se znovuzrodí z popela 

7. Venkovský budíček  

8. Hrdinka z pohádky, dává vlnu 

9. Dává nám peří 

10.  Snáší vajíčka 

11. Můžeme po něm poslat zprávu (není to 

mobilní telefon) 

12.  Hrdina z pohádky, má doma Mášu 

13.  Je strakatá, dává mléko 

14.  Má žluté chmýří, pípá 

15. Má dlouhé uši 

16. Tvor s barevnými křídly, sedává na květy 

17. Žijí v úle, dávají med 

18. Skáče, chutná mu mrkev 
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