
MĚSTSKÉ MUZEUM NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 

Pracovní list pro učitele 

1) úvodní informace před muzeem 

Nové Město pod Smrkem založil na začátku 17. století Melchior z Redernu jako hornické 

město – usadili se zde horníci, kteří v blízkých Jizerských horách hledali zlato a stříbro, ale 

hlavně cín. Těžili ho ve štolách, kterých bylo na Rapické hoře a Měděnci až 60, naleziště se 

však brzy vyčerpala. V 19. století se v Novém Městě většina obyvatel mohla uživit textilní 

výrobou – v okolí se pěstoval len a zpracovával se na sukno ve velkých továrnách.  

Městské muzeum má dvě sbírky – přírodovědnou a historickou. Projděte si je a hledejte a 

zapisujte odpovědi na otázky z pracovních listů. Pracujte v malých skupinách, abyste se mohli 

poradit navzájem.    

 

Po prohlídce muzea vyjděte Mánesovou ulicí ke kostelu sv. Kateřiny a nechte děti najít 

pomník Gottfrieda Menzela. 

 

2) úvodní informace u pomníku Gottfrieda Menzela 

Pomník stojí v parčíku za kostelem sv. Kateřiny (na rohu Mánesovy a Revoluční ulice).  

Kostel založil na začátku 17. století (1607) Melchior z Redernu současně se založením 

hornického města, zasvětil jej svaté Kateřině – Kateřina byla i jeho manželka, takže to byl i 

galantní skutek šlechtice. V roce 1821 byl už hodně zchátralý kostel zbořen a na jeho místě 

byl postaven nový – ten, který vidíme dnes: dokončen byl až v roce 1891. 

Pomník je jednoduchý, jen s nápisem: jménem a daty narození a úmrtí zdejšího faráře a 

významné osobnosti Nového Města – děkana Gottfrieda Menzela. Ten se nevěnoval jen 

duchovní práci, zabýval se i přírodovědou (co jste se o něm dozvěděli v muzeu?). 

Co je zajímavého na datech na pomníku? (rok narození a smrti obsahuje pouze stejné číslice). 

Kolika let se dožil? (81) 

 

3) diskuse nad pracovními listy z muzea 

Co jsme viděli v muzeu? Co vás zaujalo? Ve které době byste chtěli žít – a proč?  

Jak se vám hledaly odpovědi na otázky? Bylo něco těžké? Co vás zajímalo? 

 

4) společné povídání 

Čím se zabýval Gottfried Menzel? 

- botanikou: co je herbář?  

- léčivými bylinami: jaké znáte? Vidíte nějaké kolem sebe? (možná pampelišku, lípu…) – 

najděte a nakreslete na pracovní list lístek pampelišky a vraťte se zpátky 

- astronomií: díváte se někdy na hvězdy? Jsou dobře vidět – vidíte jich na obloze hodně? 

Myslíte, že je potřeba chránit tmu? (v Jizerských horách se to dělá – Jizerka je rezervací 

temné oblohy) 

- geologií: kdo věděl, v jakém moři jsou Aalandské ostrovy a Rujána? (v Baltském). Jak se 

kameny odtam dostaly až do Jizerských hor? (přinesl je ledovec a zůstaly v pískové vrstvě 

potom, co ustoupil na sever) 


