
PRVNÍ PATRO – EXPOZICE OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY 1918-1939Otázka č.4
Jak se jmenuje kulomet s kolečky, 

který najdeš hned na začátku expozice? 
Kulomet byl tak těžký, že ho vojáci neunesli, 

a proto na něj přidělali kolečka, 
aby ho mohli tahat za sebou.

1) – MARTIN
2) – MAXIM
3) – MICHAL

Otázka č.5
V expozici jsou dva dopravní prostředky 

(opravdové, ne modely), na kterých kdysi jezdili 
vojáci naší armády. Ani jeden z nich se už 

v naší současné armádě nepoužívá. 
Dokážeš je najít? Pokud ano, napiš, jak se jmenují.

1)...............................
2)...............................

Otázka č.6
Československo sice nemělo moře,

ale mělo na řece Dunaji několik válečných lodí.
Najdi model jedné z lodí a zjisti, jak se jmenovala.

………………………………………………
Víš,  po kom se ta loď jmenovala?

 AHOJ, JSEM LEV BOŘIVOJ, MASKOT NAŠEHO MUZEA, 
     A BUDU TĚ PROVÁZET PO NAŠICH EXPOZICÍCH. ODPOVĚDI NA 
OTÁZKY, KTERÉ JSOU NA TOMTO LISTU, NAJDEŠ V NAŠEM MUZEU, 
 POKUD SE BUDEŠ POŘÁDNĚ DÍVAT. AŤ SE TI U NÁS LÍBÍ.

PŘÍZEMÍ – EXPOZICE PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 1914-1918Otázka č.1
V jedné vitríně uvidíš vojáka, který má stejně 

chlupatou zimní čepici jako mám na obrázku já. 
Poznáš, jaké zvíře je namalované na praporu, 

který je pověšen za ním?

1) – JELEN
2) – PES
3) – MEDVĚD

Otázka č.2
Za rohem na druhé straně expozice 
je vystaven model obrněného vlaku, 

se kterými bojovali naši legionáři na Sibiři 
v Rusku během první světové války.

Zjisti, jak se jmenoval.

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

Otázka č.3
Víš, jak se jmenovala veliká divná železná věc, která je 

na konci expozice? Plavala v moři, a když do ní narazila loď, 
ta věc vybuchla a loď se mohla potopit. 

Její název najdeš na popisce.
1) – NÁMOŘNÍ PUMA
2) – NÁMOŘNÍ MINA
3) – NÁMOŘNÍ HRNEC

PRVNÍ PATRO – EXPOZICE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 1939-1945
Otázka č.7

Na začátku expozice najdeš vitrínu, kde sedí 
pilot ve žlutém nafukovacím člunu 

s červenou plachtou. Napravo za ním je na zdi 
pověšená vlajka. Poznáš, jakému státu patří?

1) – SPOJENÝM STÁTŮM AMERICKÝM
2) – ŠPANĚLSKU
3) – VELKÉ BRITÁNII

Otázka č.8
O kousek dál je velký zasklený model 

Bitvy o Británii. Spočítej, kolik je uvnitř letadel.
Rozeznáš, kolik z nich je anglických 

a kolik německých?
Celkový počet ………………….
Anglická letadla ………………..
Německá letadla ………………..

Otázka č.9
Najdi v expozici malý žlutý tank na dálkové 

ovládání. Tančík byl naplněn výbušninou, byla to 
taková „samohybná pojízdná mina“, která 

se ovládala pomocí dlouhého drátu s ovladačem. 
Kolik myslíš, že se do něj vešlo vojáků?

1) – 2 MENŠÍ VOJÁCI
2) – 1 NORMÁLNĚ VELKÝ VOJÁK
3) –  ŽÁDNÝ 
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Průzkumník Míša ztratil v lese batoh se svačinou.
Pomůžeš mu ho najít?

Tyto dva obrázky jsou skoro stejné. Najdeš 10 rozdílů?
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