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PROJDI SE KLADNEM 
PRACOVNÍ LISTY PRO 3. AŽ 5. TŘÍDU ZŠ (90 min) 
 
 

Úkoly během procházky s muzeem 
 

1. zastavení: Kladenský zámek 
Zámek je jedno z nejstarších obydlených míst na Kladně. Kladno bylo kdysi jen 
malou osadou kolem zámku. Původně stála na místě zámku jen dřevěná tvrz. Ale 
zámek se neustále přestavoval, až získal dnešní podobu. Zámek je postavený ve 
stylu baroka.  
 
úkol: Co můžeme v zámku najít dnes? 
                                                                                                                 
 
2. zastavení: Náměstí Starosty Pavla 
Náměstí Starosty Pavla je velmi staré a původně to bylo hlavní centrum Kladna. 
Dodnes se tady nacházejí některá zajímavá místa.  
 
úkol: Přiřaď název k obrázku:  
 

  kostel nanebevzetí panny Marie         archiv  

                    
3. zastavení: Floriánská kaple 
Nejcennější stavba na hlavní třídě je kaple svatého Floriána, která byla 
dokončena v roce 1870. Stejně jako zámek a Mariánský sloup je postavená 
v barokním stylu.  

radnice  Mariánský sloup 
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úkol: Kapli svatého Floriána postavil jeden významný barokní 
stavitel. Jaké další dvě stavby na Kladně ještě vytvořil?  
                                            
                                      a  
 
 
 

4. zastavení: Lékárna 
Nejstarší lékárna na Kladně se jmenovala U české koruny. Lékárna byla založená 
v roce 1884. Lékárna je zvláštně zdobená takzvanými „sgrafity“, což je druh 
nástěnného malování. Výzdoba kladenské lékárny je vzácná tím, že je vytvořená 
podle návrhu malíře Mikoláše Alše.  

 
úkol: Opiš latinský nápis nad dveřmi 
 
Co nápis znamená?...........................................................................................   

 
5. zastavení: Sokolovna 
Sokol byla a je tělocvičná organizace pro celou Českou republiku. Sokol byl 
založený v roce 1862 panem Miroslavem Tyršem. Od té doby byly zakládány 
spolky Sokolů po celé zemi a také na Kladně. Kladenská sokolovna – tělocvična 
byla otevřena v roce 1896. O 33 let později bylo k tělocvičně přistavěno kino.  
 

1. úkol: V jakém roce bylo přistavěno kino?   ......................... 
2. úkol: Jaké je heslo Sokolů?  

 
............................................................................................................................ 

 
 

6. zastavení Gymnázium 
Sokol Město Kladno se rozrůstalo, vznikaly nové 
čtvrtě, nové podniky, ale pořád nemělo školu, která 
by vychovávala vzdělané lidi. Až v roce 1905 byla 
otevřena budova takzvané reálky. 
 
úkol: Jaké zvíře je zobrazené na zdech 
gymnázia? 
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 Úkoly ve škole s pomocí paní učitelky 
 

1. Stará mapa Kladna 
  Na obrázku je stará mapa Kladna (kolem roku 1630).  
  Úkol 1: Zkus s pomocí paní učitelky nakreslit, kudy jsme společně šli. 
  Úkol 2: Poznáš některá místa, která jsme navštívili? 

 
  
2. Stará fotografie náměstí starosty Pavla 

  Na fotografii je náměstí starosty Pavla před 120 lety.  
  Úkol 1: Zakroužkuj 2 místa (budovy, sochy), která se nezměnila.  
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3. Na fotografii jsou vidět části dvou budov, u kterých jsme se zastavili.  
Úkol: Jak se budovy jmenují? 

 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Udělej si slovníček: 
 
sgrafito je  
 
morový sloup je 
 
tvrz je 
 
baroko je 
 
 
(doplň další slova, která jsi se dnes naučil/la) 
 
.......................................... 
 
.......................................... 
 
.......................................... 
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