
  

REGIONALNI MUZEUM 
V CESKEM KRUMLOVE 

  

LEKARENSTVI 
Pracovni list pro zêkladni $koly 

ObCas se stane, Ze nékdo z nas onemocni, porani se, piijde k vrazu a potrebuje néjaky ten lék. 

Uz v dobach davno minulych uméli lidé piipravit lééivé pripravky, které nemocnym pomahaly. 

MO K predchidcom lékarnik0 patfili bylinarky a lêéitelé, ktefi znali silu lééivych rostlin. Rostliny 

ZpoCatku sbirali v prirodé a pozdéjije péstovali na svych zahradach. Patrila sem napriklad 

medunka lékarska, Cesnek kuchynsky, repik lékarfsky a levandule lékafska. Poznas$ je? 

Napovéda 
medunka - voni po citronu 
Cesnek - déli se na strouZky 
levandule - fialovaê barva kvétu 
Fepik - plody pripominajici kuliëky se 

piichytavaji na cokoli    
@) tak to vtakové lékarné vypadalo? (Dopl text) 

mistnosti, tara, laboratori, léêky, oficina, seminka, dézami 

  

Lékarna stavala v centry mésta. Obvykle se sklêdala z nékolika ...... sesse Mistnosti do ulice 

se fikalo 0... ee , kde si u stolu, kterému se fikalo t...... esse , piebirali pacienti 

eke eke Podél stén staly skiné se zêsuvkami a policemi $ ......... esse Najit jste ty mohli 

kromé lééivych rostlin rbzné mastiëky, balzZAMY, ees esse , Kofeni, draha kameni, kosti, tuky, 

med, cukrovinky, mydla, parfémy, veprové zuby, susené Zaby nebo jeleni srdce. Léky se 

vyrabély rUENÊ Vee ees ee , které se rikalo culina a vjejiblizkosti se jesté nachazela 

skladovaci mistnost. 

@ Lékarnici asto vyuzivali cely dim. K demu slouzila poda? 

al suSirna lêéivych rostlin 

b/ misto na michani lék



Lékarny byvaly verejné (patiily mésty), soukromé, klêsterni i zamecké. Ke své praci potrebovali 
lékarnici rVdzné velké hmozdire, vahy, nabéradky, odmêrky, pozdéji pomcky na vyrobu tablet 

nebo dipkl. Prodaêvali také ridzné masticky podle svého receptu, ktery byl jejich tajemstvim 

as nikym se o néj nepodélili. Postupem Casy od vyroby lékO upustili a zaali je do lékarny 

nakupovat. 

@ Nahlédnido oficiny anajdi4 rozdily. 

  
5) |vlékarné se da trénovat poëitani. 

- Kolik déz a hmozdifG je na horni polici? 
-V kolika Fadach jsou? 

- Kolik je jich dohromady? 
- Kdyz odeberu vsechny hmozdire, 

kolik déz na policizistane? 

  

  

    

  

  

  

—
 

Na rymu, ka$el a nachlazeni je dobré pit hefmankovy aj. Tady je recept. 

Do hrnku dame 2 lzicky suSeného hefmankového kvétu. Uvaiime vodu a tou hefmanek v hrnku 

zalijeme. Nechame asi 10 minut louhovat a zcedime. Pijeme oslazené medem nebo cukrem.
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