OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA A VSTUPNÉ
Otevřeno:
celoročně úterý - neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin
Vstupné:
dospělí/žáci – stálá expozice 30/20 Kč, historické kočárky 30/20 Kč,
celý objekt 50/30 Kč, rodinné 60 Kč
krátkodobé výstavy bez interaktivních programů 25/15 Kč (velký sál),
20/10 Kč (malý sál), výstavy s programy viz. nabídka
Pedagogický doprovod zdarma
Bezbariérový přístup: přízemí – atrium – kavárna – WC

MUZEJNÍ KAVÁRNA
Otevřeno: úterý - pátek 9.00 – 17.00 hodin
sobota – neděle 9.00 - 12.30 a 13.00 – 17.00 hodin
Příjemné posezení v atriu či na parkánu muzea
Možnost ochutnat i zakoupit až 50 druhů českých vín
Široká nabídka zákusků, cukrovinek, limonád, kávy a čajů
Free wifi
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REGIONÁLNÍ MUZEUM
MĚLNÍK
PRINCIPY NAŠÍ EDUKACE

Katalog edukačních
aktivit / tištěný /
elektronický
Aktivizují
cí
metody

Materiál, pomůcky,
potřeby na míru

Muzejní pedagog
ve škole / osobní
rezervace termínů

Respekt

Potřeby

Tradice / hands on /
variabilita prostoru

Muzeum – potenciál
neformálního vzdělávání

Vazba na prostředí
a místní komunitu

Smysly

Vzájemný respekt /
učíme se od sebe

Netradiční formy
spolupráce
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Orientace
v ŠVP

Motivační vstupné /
doprovodný servis

Aktivní účast muzea
na životě školy

Konzultace / speciální
propagační materiály

Prostředí
a vztahy

Nespecifická
a specifická prevence

Školy – priorita muzejní
edukace

Pozitivní atmosféra

Kultivované prostředí

Prostupnost muzea
a školy

Naslouchat, sdělovat,
sdílet

Flexibilní
komunikace

Interakce / zážitky

Erudice
edukace

Dlouhodobost,
systematičnost

Další
vzdělává
ní

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
ROK S VAŠÍM MĚLNICKÝM MUZEEM
-

6 výstav se zážitkovými programy

-

7 interaktivních programů

-

muzejní dílničky

-

prezentace vaší činnosti a tvorby po celý rok v muzeu

-

účinkování na vernisážích

-

muzejníci ve školách/besedy/přednášky/programy

-

školní tvorba na jarmarcích

-

celoroční program environmentální výchovy

-

výjezdní akce

-

absolventské koncerty a školní akademie

-

katalog vzdělávacích aktivit (tištěný/elektronický)

-

přímý kontakt učitelů s muzejní edukátorkou

-

nabídka programů/konzultace/volné termíny/přihlášky přímo ve vaší škole

-

připomínková termínová služba

-

v době epidemických omezení online muzejní aktivity

Děkujeme Vám za přízeň (i v nepříznivé době koronavirové), za vaše ohlasy
a pro letošní školní rok vám nabízíme opět pestrou nabídku přednášek, akcí,
výstav, programů v našem – vašem mělnickém muzeu …
Tak přijďte. Těšíme se na vás!
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ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
ROK S VAŠÍM MĚLNICKÝM MUZEEM

4

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – ROK S VÁMI

s
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ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
/ KULTURA POMÁHÁ
MUZEUM PRO ŠKOLY V ONLINE PROSTORU
V DOBĚ KARANTÉNY
Virtuální
výstava
Václav Levý:
Doba, život,
dílo

Muzejní

Virtuální

dílničky online
(Morana, káča,
chobotnička,

procházka
stálou expozicí
muzea

čert)
Velikonoční

Audiočtení
ukázek z Pověstí
Kokořínska,

kuchyně
našich
babiček
a prababiček

Mšenska
a Podbezdězí

Cyklus české
lidové svátky
online

Virtuální
procházka
městem
po stopách
Václava Levého

Virtuální
sčítání
ptáků
na krmítku
Pomoc studentům
s přípravou
seminárních
prací / BP
přes sítě

Virtuální prohlídka
výstavy Kněžna

Online
výprava

sv. Ludmila –
Střední Čechy,
kolébka národních
patronů

za bobry,
majkami,
stromy, vlky
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PŘEDNÁŠKY
Lektorský poplatek za přednášku
přednáška 45 minut – 150 Kč
přednáška 90 minut – 200 Kč

ETNOGRAFIE
RODINA A JEJÍ ZVYKY
Setkání přiblíží významné rodinné události v minulosti, k nimž patřilo kupříkladu narození dítěte,
křtiny, svatba či úmrtí. Vyprávění zpestří zvykoslovné předměty z cestovního muzejního kufříku.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
1. stupeň ZŠ / Člověk a jeho svět / Lidé kolem nás (rodina, kultura) a Lidé a čas (současnost
a minulost v našem životě)
2. stupeň ZŠ / Člověk a společnost / Výchova k občanství, Etická výchova, průřezové téma
Osobnostní a sociální výchova

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. NAĎA ČERNÁ – tel. 315 630 927, cerna@muzeum-melnik.cz

HISTORIE
BIBLE OČIMA HISTORIKA
Výklad o skladbě a kulturním významu Knihy knih. Těžištěm prezentace je diskusně pojatý výklad
o věrohodnosti novozákonních knih (zejména evangelií) z hlediska historické vědy. Přednáška je
vhodná k doplnění výuky dějepisu nebo českého jazyka a literatury, popř. jako diskusní příspěvek
v rámci občanské výchovy či základů společenských věd.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
2. stupeň ZŠ / Člověk a společnost / Výchova k občanství, Etická výchova, Český jazyk
a literatura / Literární výchova - Osobnostní a sociální výchova/ Průřezové téma
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SV. LUDMILA A JEJÍ DOBA
Stručné seznámení s osobností spoluzakladatelky českého státu a historickými souřadnicemi jejího
dlouhého a na přelomové události bohatého života.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
2. stupeň ZŠ / Člověk a společnost / Dějepis / Křesťanská a středověká Evropa

KAREL IV., MĚLNÍK A ŘÍM
Cestopisně historická přednáška představující osobnost velkého českého panovníka v kontextu jeho
římské korunovační cesty na přelomu let 1354 a 1355. V úvodní části promluvy jsou připomenuty
vazby mezi Karlem IV. a Mělníkem. Přednáška je vhodná také jako doplnění učiva o pozdní antice,
neboť její fotografický doprovod tvoří mj. snímky raně křesťanských bazilik Říma, o nichž víme, že je
Karel navštívil.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

2. stupeň ZŠ / Člověk a společnost / Dějepis / Křesťanská a středověká Evropa

NOVINKA!
JAN JINDŘICH LUCEMBURSKÝ
MĚLNICKÝ A VLÁDCE MORAVY

(1322

–

1375),

RODÁK

Představení osobnosti mladšího bratra Karla IV., který podle Kroniky zbraslavské spatřil světlo světa
na mělnickém hradě. Ve spojitosti s Janem Jindřichem výklad obsáhne i následující obecnější témata:
věnný charakter Mělníka, lucemburská diplomacie 14. století, každodenní starosti středověkého
člověka se zvláštním zřetelem k povinnostem a úkolům vladaře. Součást výstavního počinu k uctění
českého předsednictví v Radě EU.

KAPUCÍNI A JEJICH HOSPIC NA MĚLNÍKU
Představení historie řehole vzniklé v 16. století a současně jedné zajímavé a málo známé památky
našeho města. Přednášku je možno uspořádat také formou exkurze, tj. přímo v prostorách
kapucínského areálu, který nyní z větší části slouží muzeu. Přednáška vhodně doplní výuku
regionálních dějin, popř. obecněji učivo o kultuře v 16. – 18. století.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

2. stupeň ZŠ / Člověk a společnost / Dějepis / Objevy a dobývání. Počátky nové doby

PŘÍBĚH MUZEJNÍHO PŘEDMĚTU:
Obraz sv. Václav při práci na vinici
V úvodní části přednášky budou žáci stručně seznámeni s tím, co je muzeum, jaké je jeho poslání a jak
funguje. Druhá část promluvy doprovázené prezentací v programu Power Point se zaměří
na představení a „rozluštění“ obrazu inv. č. H 3996, který je chloubou stálé expozice mělnického
muzea.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
2. stupeň ZŠ / Člověk a společnost / Dějepis / Křesťanská a středověká Evropa
a Výchova k občanství
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DĚJINY VINAŘSTVÍ V ČECHÁCH
Výklad obsahuje základní informace o vývoji vinařství v Čechách od 9. století do současnosti,
připomíná několik s vinařstvím souvisejících uměleckých památek Mělníka, ale postihuje i vztahy
mezi vývojem vinařství a českými dějinami obecně. Prezentace je přednostně určena žákům 2. stupně
ZŠ, popř. středoškolákům, ale lze ji podle přání školy upravit i pro žáky nižšího stupně.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
2. stupeň ZŠ / Člověk a společnost / Dějepis

ČESKÝ SOCHAŘ VÁCLAV LEVÝ (1820 - 1870)
Výklad představující osobnost a dílo našeho předního sochaře 19. století v kontextu jeho doby, zvláště
s ohledem na obrozenecké středisko na liběchovském zámku a tamní počátky Levého profesionální
sochařské dráhy.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
2. stupeň ZŠ / Člověk a společnost / Dějepis / Modernizace společnosti

MĚLNÍK NA CESTĚ K 28. ŘÍJNU 1918
Přednáška pojímá téma vzniku československého státu v širokém historickém kontextu let 1848–1918,
připomíná významné regionální osobnosti (J. K. Lobkowicz, J. Fořt, V. Dyk,
V. Petrželka) a seznamuje s vybranými artefakty, které tuto dobu ilustrují.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
2. stupeň ZŠ / Člověk a společnost / Dějepis / Moderní doba

MĚLNÍK NA POČÁTKU TŘETÍ REPUBLIKY
Výklad žákům připomene světové i domácí události z doby těsně po skončení 2. světové války,
seznámí je se soudobým děním na Mělnicku a poukáže na postupné budování mocenského monopolu
KSČ již v této době, tj. poměrně dlouho před únorem 1948.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
2. stupeň ZŠ / Člověk a společnost / Dějepis / Rozdělený a integrující se svět

KOMUNISTÉ A ČESKÝ VENKOV
Přednáška informuje o ideových základech, průběhu a výsledcích zemědělské politiky KSČ v letech
1945–1960. Jejím těžištěm je problematika násilné kolektivizace venkova.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
2. stupeň ZŠ / Člověk a společnost / Dějepis / Moderní doba

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. LUKÁŠ SNOPEK – tel. 315 630 926, snopek@muzeum-melnik.cz
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PŘÍRODOVĚDA
OBOJŽIVELNÍCI S OCÁSKEM, I BEZ NĚJ
Představení jednotlivých druhů obojživelníků vyskytujících se na území Mělnicka. Chybět nebude
ukázka živých zástupců vybraných druhů, či obrazová dokumentace. Určeno žákům ZŠ, SŠ.
Pro MŠ program formou hry. Termíny: duben a květen.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
Předškolní vzdělávání / Dítě a svět / Pozorování přírody / Postoj k životnímu prostředí
1. stupeň ZŠ / Člověk a jeho svět / Rozmanitosti přírody / Živočichové
2. stupeň ZŠ / Člověk a příroda / Přírodopis / Biologie živočichů
SŠ / Biologie / Biologie živočichů / Fyziologie, anatomie, morfologie, etologie, prostředí

CHKO KOKOŘÍNSKO – MÁCHŮV KRAJ
Charakteristika a zajímavosti chráněné krajinné oblasti, kterou máme na dosah. Představení
typických zástupců živočichů a rostlin. Prezentace přírodních unikátů území. Určeno žákům
ZŠ a SŠ. Termíny v průběhu celého roku.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

1. stupeň ZŠ / Člověk a jeho svět / Rozmanitosti přírody / Živočichové, rostliny,
neživá příroda
2. stupeň ZŠ / Člověk a příroda / Přírodopis / Biologie živočichů, rostlin / Ekologie
SŠ / Biologie / Obecná biologie / Biologie živočichů a rostlin / Ekologie

ORCHIDEJE MĚLNICKA
Orchideje, klenoty lesů a mokřadních luk mělnického regionu. Charakteristika a zajímavosti.
Určeno žákům 2. stupně ZŠ a SŠ. Termíny v průběhu celého roku.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
2. stupeň ZŠ / Člověk a příroda / Přírodopis / Biologie rostlin / Ekologie
SŠ / Biologie / Biologie rostlin / Ekologie

VLCI NA KOKOŘÍNSKU
Problematika návratu vlka na naše území. Ekologie a nároky druhu. Určeno žákům 2. stupně
ZŠ, SŠ. Termíny v průběhu celého roku.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
2. stupeň ZŠ / Člověk a příroda / Přírodopis / Biologie živočichů / Ekologie
SŠ / Biologie / Biologie živočichů / Fyziologie, anatomie, morfologie, etologie, prostředí
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TERÉNNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Po dohodě je možné realizovat i tematicky zaměřené terénní výukové programy nebo exkurze
na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, nebo do jiných chráněných území. Zaměření dle
požadavků
po dohodě s odbornou pracovnicí muzea.
Cena: 10,- Kč za 1 hodinu realizovaného programu/žák

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. MARCELA HOLUBOVÁ – tel. 315 630 926
holubova@muzeum-melnik.cz

ARCHEOLOGIE
ARCHEOLOGIE – CO TO VLASTNĚ JE?
Seznámení žáků a studentů s vědním oborem „archeologie“ a jejím přínosem pro poznání naší
minulosti. Prezentace také představí práci archeologa (nejen v muzeu), prameny a artefakty,
se kterými pracuje. Tématem je i ochrana archeologického dědictví a využití specifické krajiny
mělnického regionu pro poznání vývoje člověka a společnosti.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
1. stupeň ZŠ / Člověk a jeho svět / Lidé a čas (minulost v našem životě)
2. stupeň ZŠ / Člověk a společnost / Dějepis / Počátky lidské společnosti. Nejstarší civilizace
a kořeny evropské kultury. Odpovídá průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech.
3. SŠ / Dějepis / Pravěk / Hlavní archeologické kultury pravěku

PRAVĚK MĚLNICKA
Prezentace vývoje nejstaršího období lidstva – pravěku, a to se zaměřením na situaci v regionu
Mělnicka. Výjimečná krajina soutoku dvou velkých řek byla v této době intenzivně osídlována
a využívána. Přednáška připomene významné etapy pravěkých dějin, lokality a důležité nálezy
z regionu, které jsou zásadní také pro poznání vývoje celé české kotliny.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
1. stupeň ZŠ / Člověk a jeho svět / Lidé a čas (minulost v našem životě)
2. stupeň ZŠ / Člověk a společnost / Dějepis / Počátky lidské společnosti. Nejstarší civilizace
a kořeny evropské kultury. Odpovídá průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech.
3. SŠ/ Dějepis / Pravěk / Hlavní archeologické kultury pravěku

MĚLNÍK A MĚLNICKO VE STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU
Přednáška víceméně navazuje na prezentaci o „Pravěku Mělnicka“. Jejím úkolem je seznámit žáky
a studenty se situací v regionu v historických dobách, kdy máme k dispozici větší množství pramenů
(zejména písemných), a jakou roli v poznání sehrává archeologie. Zaměřuje se především na vývoj
oblasti od raného středověku, vznik a funkce hradišť, osídlení krajiny a založení podoby vrcholně
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středověkého města Mělník. Shodně s předchozí přednáškou budou představeny významné lokality
a archeologické nálezy z tohoto období.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
1. stupeň ZŠ / Člověk a jeho svět / Lidé a čas (minulost v našem životě)
2. stupeň ZŠ / Člověk a společnost / Dějepis / Počátky lidské společnosti. Nejstarší civilizace
a kořeny evropské kultury. Odpovídá průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech.
3. SŠ/ Dějepis / Středověk / Počátky novověku

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Lucie HYLMAROVÁ – tel. 315 630 926, 723 798 665
hylmarova@muzeum-melnik.cz
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STÁLÉ EDUKATIVNÍ
PROGRAMY
POZNEJ SVÉ MĚSTO, SVŮJ REGION
TERMÍN: DLE DOHODY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

1. a 2. stupeň ZŠ, nižší stupeň gymnázia

-

Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Podpora
výuky
společenskovědních
předmětů,
vlastivědy, dějepisu a občanské výchovy
Realizace ve stálých expozicích muzea a v centru města formou komentované
prohlídky, využití pracovních listů, slepé mapy, kvízu a prvků dramatické výchovy
Obsah je možno upravit dle individuálních požadavků vyučujících

CÍL PROGRAMU:
-

Seznámení s minulostí i určitými specifiky našeho regionu prostřednictvím návštěvy
stálých expozic muzea a prostřednictvím prohlídky historického jádra města
Orientace na časové přímce, podpora zájmu o kulturní bohatství našeho regionu
a pozornosti mladé generace k odkazu svých předků

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět /
vzdělávací obor Lidé a čas (1. stupeň) a vzdělávací oblast Člověk a společnost,
vzdělávací obor Výchova k občanství / Člověk ve společnosti (2. stupeň)

EDUKACE:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Mgr. LUKÁŠ SNOPEK – tel. 315 630 926, snopek@muzeum-melnik.cz
VSTUPNÉ: 30 Kč/ žáka
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PROJDĚTE SE MĚLNÍKEM
S KOCOURKEM ŠVARCÍKEM
TERMÍN: 3., 4., 5., 10., 11., 12. A 13. KVĚTEN 2022

VÍCE TERMÍNŮ PRO VÁS!

NOVÉ BADATELSKÉ LISTY PRO DĚTI V RÁMCI
PROJEKTU MAP II V ORP MĚLNÍK
VE SPOLUPRÁCI S MAS VYHLÍDKY!!!

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ

-

Časová náročnost: 60 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Podpora společenskovědní výchovy
Realizace v centru města formou komentované procházky s příběhem
V rolích průvodců historik muzea a maskot, kocour Švarc
Hravost, vtipné dialogy, jednoduché úkoly, hledání pokladu
Můj první badatelský /zároveň pamětní/ list, dramatická výchova
Obsah je možno upravit dle individuálních požadavků pedagogů

CÍL PROGRAMU:
-

NOVÉ BADATELSKÉ LISTY SE SPOUSTOU ÚKOLŮ!

Přiblížení minulosti města Mělníka a jeho zajímavostí nejmladší generaci
Podpora citlivého vnímání okolního prostředí, vztahu k místu, kde žijí, u nejmladší
generace a rozšíření volnočasového spektra

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro předškolní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Dítě a společnost, dílčí
vzdělávací cíl seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních
poznatků o prostředí, v němž dítě žije, budování vztahu ke kultuře a umění; dále
vzdělávací oblast Dítě a svět, aktivity pro získávání praktické orientace v místě

EDUKACE:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Mgr. LUKÁŠ SNOPEK – tel. 315 630 926, snopek@muzeum-melnik.cz
VSTUPNÉ: 30 Kč/ žáka
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ŠKOLNÍ VÝLET DO SKALNÍHO OBYDLÍ
LHOTKA U MĚLNÍKA
TERMÍN: ZÁŘÍ 2021, KVĚTEN, ČERVEN 2022

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, ZŠ, SŠ, volnočasové organizace

-

Časová náročnost: 30 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Atraktivní skalní obydlí na Kokořínsku
autobusem / vlakem / pěšky / na kole
Jde o příbytek nejdéle obývaný a patřící k nejzajímavějším v regionu
Do pískovcových skalních bloků vtesaný skalní byt i hospodářské prostory
Prohlídka vybavené světnice, síně, chléva, přistavěných prostor řezárny
Skalní obydlí Lhotka jako doklad neobvyklých konstrukčních metod i častého
způsobu, jakým nemajetní v kraji řešili své bydlení

CÍL EXKURZE:
-

Seznámení žáků s určitými specifiky našeho regionu v otázce vztahu člověka a jeho
činnosti vzhledem k prostředí, které ho obklopuje
Zamyšlení mladé generace nad vztahy předků k přírodnímu prostředí
Podpora citlivého vztahu k přírodnímu a kulturnímu dědictví

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání odpovídá průřezovému tématu Environmentální
výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah člověka k prostředí),
ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (pro 1. stupeň ZŠ) / okruh Místo, kde žijeme
(Regionální zvláštnosti přírody a osídlení, působení života lidí na okolní přírodu,
krajinu a životní prostředí) a okruh Rozmanitosti přírody (Souvislosti mezi konečným
vzhledem přírody a činnostmi člověka), ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda
(pro 2. stupeň ZŠ) odpovídá vzdělávacímu oboru Přírodopis / Základy ekologie.

VSTUPNÉ: 10 Kč/ žáka
OBJEDNÁVKY:
Tel. 315 630 936 / pokladna@muzeum-melnik.cz
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DEN ZEMĚ VE SKALNÍM OBYDLÍ
LHOTKA U MĚLNÍKA
TERMÍN: 20., 21., 22. DUBEN 2022
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

1. a 2. stupeň ZŠ

-

Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Komentovaná prohlídka skalního obydlí,
vybavené světnice, síně, chléva, přistavěných prostor řezárny
Interaktivní setkání s každodenností našich předků a možností vyzkoušet
si pomocníky z domácnosti a hospodářství
Ukázky živých zástupců vodních živočichů, seznámení s místními
druhy obojživelníků a vodních bezobratlých
Určování jednotlivých druhů podle základních znaků nebo pomocí
jednoduchého obrazového klíče

CÍL PROGRAMU:
-

Seznámení žáků s určitými specifiky našeho regionu v otázce vztahu člověka a jeho
činnosti vzhledem k prostředí, které ho obklopuje
Zamyšlení mladé generace nad vztahy předků k přírodnímu prostředí a zemědělské
krajině, podpora citlivého vztahu k přírodnímu a kulturnímu dědictví

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání odpovídá průřezovému tématu Environmentální
výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah člověka k prostředí),
ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (pro 1. stupeň ZŠ) / okruh Místo, kde žijeme
(Regionální zvláštnosti přírody a osídlení, působení života lidí na okolní přírodu)
a okruh Rozmanitosti přírody (Souvislosti mezi konečným vzhledem přírody
a činnostmi člověka), ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda (pro 2. stupeň ZŠ) /
Biologie živočichů.

EDUKACE:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ
– tel. 728 620 428, 315 630 925, kralova@muzeum-melnik.cz
Ing. MARCELA HOLUBOVÁ – tel. 315 630 926,
holubova@muzeum-melnik.cz
VSTUPNÉ: 30 Kč/ žáka
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TETIČKA MÍNA VYPRAVUJE
SKALNÍ OBYDLÍ VE LHOTCE U MĚLNÍKA
TERMÍN: 6., 7., 8., 13., 14., 15., 20., 21., 22. ČERVNA 2022

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, 1. třída ZŠ

-

Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Návštěva v obydlí pohádkové tetičky Míny
Povídání o bydlení a hospodaření ve skále / na dotek
Veršovaná originální pohádka / kouzelná dílnička
Příběh / příroda / poučení / pobavení / práce

CÍL PROGRAMU:
-

Lidé a jejich vliv na prostředí a přírodu
Citlivý vztah k přírodnímu a kulturnímu dědictví
Podpora polytechnické výchovy

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro předškolní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Dítě a svět,
pro základní vzdělávání vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (pro 1. stupeň ZŠ) okruh Místo, kde žijeme (regionální zvláštnosti přírody a osídlení, působení života lidí
na okolní přírodu, průřezové téma Environmentální výchova.)

EDUKACE:

TERMÍNY SE VÁM NEHODÍ? OBJEVÍME DALŠÍ!

objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ
– tel. 728 620 428, 315 630 925, kralova@muzeum-melnik.cz
KRISTÝNA FRELICHOVÁ, DiS. – tel. 315 630 923, 728 620 651,
frelichova@muzeum-melnik.cz
VSTUPNÉ: 40 Kč/ žáka
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HRAJEME SI 120 LET
DLOUHODOBÁ VÝSTAVA HRAČEK Z LET 1870 - 1990

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, ZŠ, volnočasové organizace

-

Časová náročnost: 45 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Ikonické hračky 20. století, pokojíčky pro panenky, historické figurky a vojáčci,
dětské hudební nástroje, mechanické hračky, hračky z dílny Libuše Niklové
Panenky, igráčci, vesmírná raketa, bakelitové hračky, autíčka, céčka, plyšáci…
Ve spolupráci s Muzeem technických hraček Velvary

AKTIVITY:
-

Předvádění jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště
s elektromagnetickými signály a návěstidly a systémem dobového osvětlení
Tematická videoprojekce
Oražení kartonové jízdenky z dětské dopravní kanceláře ČSD z ternionu

VSTUPNÉ: 20 Kč/ žáka
OBJEDNÁVKY:
Tel. 315 630 936 / pokladna@muzeum-melnik.cz
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INTERAKTIVNÍ PROGRAMY
PRO ŠKOLY K VÝSTAVÁM
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
HOUBY PRO ŠKOLY
TERMÍN: 9. ZÁŘÍ 2021
LETOS PRO VŠECHNY ŠKOLY!!!

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, ZŠ, SŠ, zájmové útvary
Časová náročnost: 30 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Představení místních jedlých, jedovatých, méně
známých hub / exempláře z lesa dle přízně počasí / audiovizuální podpora
V roli průvodce známý český mykolog Jaroslav Malý
Pravidla sběru, prevence, rozeznávání druhů dle znaků, houbová parfumerie
Originální úkoly s houbařskou tématikou / určování donesených druhů

CÍL PROGRAMU:
-

OPĚT V KLIMATICKY VHODNÝCH V PROSTORÁCH SKLEPENÍ!!!

Orientace ve vybraných druzích jedlých, nejedlých a jedovatých hub
Seznámení žáků s významem hub i s případnými riziky spojenými s jejich konzumací

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání odpovídá průřezovému tématu Environmentální výchova, ve
vzdělávací oblasti Člověk a příroda (2. stupeň ZŠ) / vzdělávací obor Přírodopis / Biologie hub,
stavba, výskyt, význam hub, zásady sběru, konzumace
a první pomoc při otravě
houbami. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ) / tematický okruh
Rozmanitosti přírody (rostliny, houby, živočichové). V RVP
pro předškolní vzdělávání
odpovídá vzdělávací oblasti Dítě a svět / Pozorování přírody.

EDUKACE:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
JAROSLAV MALÝ, mykolog
Ing. MARCELA HOLUBOVÁ – tel. 315 630 926, holubova@muzeum-melnik.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč/žáka
LETOS OPĚT S TÝMEM MYKOLOG + PŘÍRODOVĚDKYNĚ + EDUKÁTORKA
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POJĎTE S NÁMI ZA HOUBAMI
TERMÍN: 10. ZÁŘÍ 2021
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

NOVINKA! S LIŠKOU KOKOŘIŠKOU

MŠ
Časová náročnost: 30 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Představení místních jedlých, jedovatých, méně
SPECIÁLNĚ PRO MATEŘINKY!
známých hub / exempláře z lesa dle přízně počasí
V roli průvodkyň muzejní přírodovědkyně a edukátorka v roli lišky Kokořišky
Program pro základní orientaci předškoláků / zásady správného chování v lese
Pravidla sběru, prevence, rozeznávání druhů dle znaků, houbová parfumerie
Hravost, vtip

CÍL PROGRAMU:
-

OPĚT V KLIMATICKY VHODNÝCH V PROSTORÁCH SKLEPENÍ!!!

Základní orientace ve vybraných druzích jedlých, nejedlých a jedovatých hub
Seznámení žáků s významem hub i s případnými riziky spojenými s jejich konzumací
Citlivý vztah k přírodě a okolí – zásady sběru a chování v lese

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro předškolní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Dítě a svět /
Pozorování přírody.
LETOS V TANDEMU PŘÍRODOVĚDKYNĚ + EDUKÁTORKA

EDUKACE:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Ing. MARCELA HOLUBOVÁ – tel. 315 630 926,
holubova@muzeum-melnik.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč/žáka
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JEDU V JEDU
Interaktivní projekt k výstavě
TERMÍN: 15. ZÁŘÍ - 8. ŘÍJNA 2021
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, ZŠ, SŠ, zájmové útvary
Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Seznámení s rostlinnými a živočišnými jedy, s nimiž se lze setkat v našem okolí
Jedy ve městě, přírodě i u nás doma
Méně známí jedovatí živočichové a rostliny. Jedy, zachování druhu i léčba.
Jedule. Durman, rulík, nebo nebezpečné rybky? Setkání s živými zástupci flory
a fauny.
Představení vzácného herbáře Mělničana Jaroslava Mikuláše z r. 1882
Interaktivní program / aktivní zóny a originální tematické úkoly
DO SVĚTA
JEDŮ VÁS
VEZME NAŠE

CÍL PROGRAMU:
-

Seznámení žáků s významem jedovatých rostlin a živočichů
pro člověka a živou přírodu
Poznání charakteristických jedovatých zástupců flory a fauny,
bezpečnost a prevence
Podpora zájmu o přírodní bohatství našeho regionu

PŘÍRODOVĚDKYNĚ
A JEDNA
POHÁDKOVÁ
POSTAVA! ???
NECHTE SE
PŘEKVAPIT!

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání (1. stupeň) odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a jeho
svět / Místo, kde žijeme / Rozmanitosti přírody (1. stupeň), dále vzdělávací oblast
Člověk a příroda / Přírodopis / Biologie rostlin / Biologie živočichů / Základy ekologie
/ Praktické poznávání přírody. V RVP pro gymnázia a střední školy podporuje
vzdělávací oblast Člověk a příroda / Biologie rostlin / Biologie živočichů / Ekologie.
Podporuje průřezové téma Environmentální výchova. V RVP pro předškolní
vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Dítě a svět / Vztah k přírodě a životnímu
prostředí.

EDUKACE:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Ing. MARCELA HOLUBOVÁ – tel. 315 630 926, holubova@muzeum-melnik.cz
VSTUPNÉ: 30 Kč / žáka
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NA PLNÝ PLYN
Výstava modelů autíček
TERMÍN: DO 19. ZÁŘÍ 2021
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, ZŠ, SŠ, zájmové útvary
Časová náročnost: 30 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Sbírka mělnického sběratele Martina Švece opět na dosah v muzeu
Celkem 992 modelů
K vidění mj. prezidentské speciály, ponorkoauto Jamese Bonda, tříkolky Mercedes
Benz, Velorex, nebo třeba papamobil
Atraktivní modely autobusů, tramvají, motorek, lodí, či model Formule s autogramem
Jackieho Stewarta

AKTIVITY:
-

Interaktivní tematická
herna v malém sále
Kvíz o atraktivní ceny

OBJEDNÁVKY:
Tel. 315 630 936, pokladna@muzeum-melnik.cz
VSTUPNÉ: 10 Kč / žáka
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ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
„COVIDOVÝ“ ROK S VAŠÍM MUZEEM

23

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
„COVIDOVÝ“ ROK S VAŠÍM MUZEEM
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ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
„COVIDOVÝ“ ROK S VAŠÍM MUZEEM
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PAMÁTNÉ STROMY NA MĚLNÍKU
Podzimní přírodovědná soutěž
TERMÍN: 13. ZÁŘÍ - 31. ŘÍJNA 2021
CÍLOVÁ SKUPINA:
- 2. stupeň ZŠ
Časová náročnost: individuální

CHARAKTERISTIKA:
- Na podzim jsou stromy nejkrásnější, příroda díky nim září paletou
teplých barev a stromy se chystají na období vegetačního klidu
- Pojďte s námi objevit kouzlo mělnických památných stromů. Víte,
které to jsou a čím jsou výjimečné?
- Šestý ročník soutěže pro děti, které mají rády přírodu
- Každý účastník bude odměněn! Připraveny jsou doslova „živé“ odměny. Hlavní cenou
je zážitková exkurze do areálu společnosti Arboeko, s. r. o., která je výhradním
partnerem letošního ročníku soutěže.
- Herní listy a pravidla v polovině září
CÍL PROGRAMU:
- Seznámení žáků s problematikou ochrany památných stromů v regionu
- Podpora citlivého vnímání stavu životního prostředí v krajině, která je jejich domovem

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání odpovídá průřezovému tématu Enviromentální
výchova / Vztah člověka k prostředí, dále Člověk a příroda / Biologie rostlin / Základy
ekologie

AUTORKA A KONZULTACE:
Ing. MARCELA HOLUBOVÁ – tel. 315 630 926,
holubova@muzeum-melnik.cz
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ŠŤOUCHÁNÍ, ŠKÁDLENÍ, NEBO ŠIKANA…?!!!
Sociálně preventivní projekt
P
Zpátky do lavic! Znovu mezi spolužáky.
Jak na vztahy, když už nejsme online.
TERMÍN: 12. – 22. ŘÍJNA 2021
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

3. 4., 5. ročník ZŠ
Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Další z cyklu sociálně preventivních projektů
- Zacílení na problematické jevy ve třídě jako jsou šikana, násilí, ubližování,
drobné krádeže, fyzická a slovní agrese, ničení, zastrašování, manipulace
- V rolích lektorů profesionální policisté, strážníci a preventisté z regionu
- Akce podporuje strategii školní primární specifické a nespecifické prevence
- Interaktivní tematické techniky a zóny

CÍL PROGRAMU:
-

A

Prevence rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí ve škole a komunitě
Poučení o riskantním chování s ohledem na bezpečnost vlastní a druhých
Modelové situace (já v roli oběti a agresora), obranné techniky, bezpečnostní desatero

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání vzdělávací oblast Lidé kolem nás / Pravidla soužití
ve škole, nevhodné chování mezi vrstevníky, etika, předcházení konfliktům, rizikové
situace, dále oblast Člověk a jeho zdraví / Osobní bezpečí a krizové situace. Odpovídá
průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova.

LEKTORSKÝ TÝM:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ –
tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
kpt. Mgr. TOMÁŠ SVOBODA – Policie ČR
por. Mgr. MARKÉTA JOHNOVÁ – Policie ČR
prap. MARTIN MOTÁK – Městská policie Mělník
prap. RADKA HAVELKOVÁ, DiS. – Městská policie Mělník
VSTUPNÉ: 10 Kč/ žáka

28

ADVENT V PROMĚNÁCH ČASU
Interaktivní projekt k vánoční výstavě
TERMÍN: 19. LISTOPADU – 21. PROSINCE 2021
CÍLOVÁ SKUPINA:

ODLOŽENÝ PROJEKT Z R. 2020 (COVID) PRO JIŽ PŘIHLÁŠENÉ ŠKOLY

-

MŠ, ZŠ

-

Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Procházka adventem od konce 19. století
do 80. let 20. století
- Advent na venkově a adventní postavy
- Obchůzka Ambrože na Mělníku
- První republika a vánoční strom republiky
- Padesátá a šedesátá léta (děda Mráz i vánoční trhy Jednoty)
- Konzumní charakter Vánoc 70. a 80. letech, typické dárky
- Vánoční příběh, interaktivní zóny a překvapení v muzejní dílničce!
CÍL PROGRAMU:
- Prohloubení zájmu žáků o české sváteční tradice, proměna adventu v údobí 100 let
- Podpora zájmu o kulturní bohatství našeho regionu, podnícení pozornosti mladé
generace k odkazu předků
- Podpora polytechnické výchovy a tvořivých konstrukčních činností
- Seznámení s životním stylem
od konce 19. století do 80. let 20. století

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro předškolní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Dítě a společnost/
Svět lidí, kultury a umění, v RVP pro základní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět / Lidé a čas a Člověk a společnost / Výchova k občanství, Člověk
ve společnosti, dále Dějepis. V RVP pro základní vzdělávání odpovídá vzdělávací
oblasti Člověk a svět práce / Konstrukční činnosti / Práce s drobným materiálem.
Odpovídá průřezovému tématu Multikulturní výchova.

EDUKACE:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Mgr. NAĎA ČERNÁ – tel 315 630 927, černa@muzeum-melnik.cz
VSTUPNÉ: 40 Kč/žáka
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8. SALON SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ ČR
Kreativní projekt k výtvarné výstavě
TERMÍN: 14. LEDNA – 13. ÚNORA 2022
CÍLOVÁ SKUPINA:

PRIJĎTE S NÁMI PROŽÍT SETKÁNÍ S VÝTVARNÝMI DÍLY

-

ZŠ, SŠ

-

Časová náročnost: 60 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Díla mnoha autorů, členů Sdružení výtvarníků
ČR, s rozdílným výtvarným přístupem, názorem
i technikou
- Pestrá škála děl jako nabídka prostoru
k porovnání inspirace, motivů, námětů, uměleckých
prostředků i využívaných technik ve výtvarném umění
- Kreativní tvorba vlastních výtvarných artefaktů na základě
prožitků ze setkání s výtvarnými díly

CÍL PROGRAMU:
- Rozvoj estetického cítění a vnímání okolí
- Rozeznání jednotlivých výtvarných technik a námětů
- Uplatnění jedinečných pocitů a prožitků z výstavy
při tvorbě vlastního díla

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Umění a kultura /
Výtvarná výchova. V RVP pro gymnázia vzdělávací oblast Umění a kultura / Znakové
systémy výtvarného umění

EDUKACE:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Kreativní projekt: Mgr. LUCIE JANATKOVÁ
VSTUPNÉ: 30 Kč/žáka
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VELIKONOČNÍ DÁVNOHRÁTKY
aneb DĚTI, PŘIŠEL JARA ČAS II
TERMÍN: 8. BŘEZNA – 6. DUBNA 2022

REPRÍZA Z JARA 2020 /
PŘEDČASNÉ UKONČENÍ
KVŮLI COVID - 19

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, 1. stupeň ZŠ

-

Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Regionální tradice předvelikonočního
údobí a jarních zvyklostí na statku
u Kudrnů
- Příchod jara v životě tehdejších dětí, povinnosti,
dovednosti i hry
- Prvky dramatické výchovy, využití všech smyslů
- Muzejní dílnička s tvořivou rukodělnou aktivitou
CÍL PROGRAMU:
- Podpora zájmu o kulturní bohatství našeho regionu, odkaz
předků v očích nejmladší generace
- Podpora polytechnické výchovy, konstrukčních činností
a ústní lidové slovesnosti
ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

-

V RVP pro předškolní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Dítě a svět/ Svět lidí,
kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije,
budování vztahu ke kultuře a umění)
v RVP pro základní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět,
vzdělávací obor Lidé a čas (1. stupeň). V RVP pro základní vzdělávání odpovídá
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce / Konstrukční činnosti / Práce s drobným
materiálem.
NEJEN PROJEKT PRO ODLOŽENÉ SKUPINY, MÁME I VOLNÉ TERMÍNY!

EDUKACE:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Mgr. NAĎA ČERNÁ - tel. 315 630 927, cerna@muzeum-melnik.cz
VSTUPNÉ: 40 Kč/žáka
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JOSEF LÍR (MĚLNÍK 1881 – 1971)
„Malíř smutného srdce a veselé mysli“
TERMÍN: 22. DUBNA - 22. KVĚTNA 2022
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

ZŠ, SŠ
Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Seznámení s dílem malíře, karikaturisty, ilustrátora
a mělnického rodáka, akademického malíře Josefa Líra,
od jeho rané tvorby až do sklonku života
- Výstava ve spolupráci s Městem Mělníkem
- Výstavní počin u příležitosti 140. výročí narození a 50. výročí úmrtí malíře, která jsme
si připomínali v loňském roce (odložená výstava v důsledku pandemických opatření)
- Kreativní výtvarný projekt
CÍL PROGRAMU:
- Seznámení s tvorbou regionálního autora
- Ukázka vybraných děl, jejich námět, použitá
výtvarná technika a okolnosti vzniku
- Tvorba obrazové životní mapy Josefa Líra
na základě získaných informací
- Podpora zájmu o výtvarné umění, zvýšení
povědomí o mělnickém
rodákovi, rozvoj estetického cítění

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání / 2. stupeň oblast / Umění a kultura / Výtvarná
výchova / Člověk a společnost / 1. stupeň / Člověk a jeho Podporuje průřezové téma
Osobnostní a sociální výchova.

EDUKACE:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ - tel. 728 620 428, 315 630 925
kralova@muzeum-melnik.cz
Kreativní projekt: Mgr. Lucie JANATKOVÁ
VSTUPNÉ: 30,- Kč / žáka
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SVĚT KOSTIČEK
STAVEBNICE SEVA / KOVOZÁVODY SEMILY
Výstava modelů / Stavebnicový koutek
TERMÍN: 10. ČERVNA – 28. SRPNA 2021
CÍLOVÁ SKUPINA:
- MŠ, ZŠ
Časová náročnost: 45 minut
CHARAKTERISTIKA:
- Unikátní putovní expozičně herní výstava z exponátů
sestavených z kostiček české stavebnice SEVA®
- Zápůjčka ze Světa kostiček® Ing. arch. Petra Šimra, Ph. D. (stavitel, sběratel,
koordinátor a patron projektu)
- Autor výstavy představí jedinečnou vlastní tvorbu, zvířata v životní velikosti,
společenské hry, modely vozidel, staveb, periferie města, model hasičárny z roku
1923, postavu Napoleona Bonaparte, či skulpturu kostlivce.
- Velká dětská herna s kostičkami známých českých stavebnic Combi Car®, Mosaic
Color® a Seva®
CÍL NÁVŠTĚVY VÝSTAVY:
- Podpora polytechnické výchovy
- Podnícení dětské fantazie, kreativity, technické představivosti
- Procvičování jemné motoriky
- Iniciace vlastních tvořivých konstrukčních činností
ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a svět práce /
Konstrukční činnosti / Práce s drobným materiálem, dále Dítě a jeho svět / Lidé a čas
práce. V RVP pro předškolní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Dítě
a společnost, dílčí vzdělávací cíl seznamování se světem lidí, kultury a umění, dále
Dítě a jeho tělo / rozvoj pohybových schopností, motoriky, manipulačních činností.

VSTUPNÉ: 50 Kč/ žáka
OBJEDNÁVKY:
- Tel. 315 630 936 / pokladna@muzeum-melnik.cz
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Přijďte se o prázdninách do muzea bát!

KOKOŘÍNSKÁ
STRAŠIDLA
OŽIJÍ TU
I
LEGENDÁRNÍ
STRAŠÁCI
Z MÍSTNÍCH
POVĚSTÍ

24. 6. – 28. 8. 2022
Malý sál muzea

Výstava plná strašidel, bubáků
a nejroztodivnějších bytostí…
V spolupráci s Kočovným muzeem strašidel
a Základní uměleckou školou Mšeno.
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VÝSTAVY A AKCE
MUZEA VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
Poznámka: V závorkách jsou uvedena jména kurátorů a kontaktních osob uvedených výstav a akcí,
pracovníků Regionálního muzea Mělník

26. června - 19. září 2021

Na plný plyn
Výstava modelů autíček mělnického sběratele Martina Švece.
Malý sál
(Kristýna Frelichová, DiS.)
4. září 2021

Liberta 95
Promenáda historických kočárků s hudebním doprovodem. Komentovaná prohlídka
výstavy připomínající 95. výročí vzniku proslulé mělnické firmy na výrobu dětských
kočárků a vozítek. 15.00 hodin.
Radniční dvůr
(Mgr. Naďa Černá, Kristýna Frelichová, DiS.)
5. září 2021

Vinnetou
Divadelní představení Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami. V rámci festivalu
Středočeské kulturní léto 2021. 17.00 hodin.
Sportovně přírodní areál Lhotka u Mělníka
(Mgr. Jitka Králová)
7. září 2021

MAP Den
Zábavně soutěžní preventivní dopoledne pro školy v ORP Mělník v rámci projektu
MAP II., na němž se muzeum podílí. Pro přihlášené školy.
Park u DDM Mělník
(Mgr. Jitka Králová, Ing. Marcela Holubová)
7. září - 10. října 2021

Ecce Ludmila pro sekundo
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Mělník pod vedením
PaedDr. Ireny Wenkeové věnovaná postavě svaté Ludmily se představí díky
pandemické uzavírce podruhé.
Vstupní prostory
(Mgr. Jitka Králová)
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7. září - 3. října 2021

Za humny
Tematická výstava fotografií muzejní knihovnice Evy Srbové. Muzejní kavárna
(Eva Srbová)
9. září 2021

Houby pro školy
Tradiční výstava hub s programem nejen pro školy v rámci programu EVVA.
Ve spolupráci s mykologem Jaroslavem Malým.
Pro veřejnost otevřeno ve čtvrtek 9. 9. od 15.00 do 18.00 hodin.
Sklepení a pokladna muzea
(Mgr. Jitka Králová, Ing. Marcela Holubová)
10. září 2021

Pojďte s námi za houbami
Tradiční výstava hub tento den pouze s programem pro mateřské školy.
S muzejní přírodovědkyní a liškou Kokořiškou.
Sklepení a pokladna muzea
(Mgr. Jitka Králová, Ing. Marcela Holubová)
5. - 19. září 2021

Dny evropského dědictví 2021
Příležitost k prohlídce známých i méně známých místních památek v doprovodu
erudovaných průvodců. Téma Památky pro všechny. Celkový program Dnů evropského
dědictví v Mělníku a okolí lze dohledat také na www.ehd.cz.
(Mgr. Lukáš Snopek)
15. září - 8. října 2021

Jedu v jedu

Výstava seznamující s živočišnými a rostlinnými jedy v našem nejbližším okolí.
Interaktivní zóny a projekty pro školy. Vernisáž 9. září 2021. 18.00 h.
Velký sál
(Ing. Marcela Holubová)
4. října - 14. listopadu 2021

Vše pro archeologii!
Archeologická výstava připomínající výročí úmrtí Václava Krolmuse (1861), Josefa
Ladislava Píče (1911) a Jindřicha Matiegky (1941).
Muzejní kavárna
(Mgr. Lucie Hylmarová)
12. října – 7. listopadu 2021

Cesta za zvířátky
Výstava výtvarných prací žáků 2. A ZŠ Jungmannovy sady Mělník pod vedením třídní
učitelky Mgr. Andrey Doležalové. Vernisáž 13. září 2021. 16.00 h. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
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12. – 22. října 2021

Šťouchání, škádlení, nebo šikana…?!!
Sociálně preventivní projekt. Zpátky do lavic. Znovu mezi spolužáky. Jak na vztahy,
když už nejsme online. Ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Mělníka Městem
Mělník. Malý sál.
(Mgr. Jitka Králová)
16. října

Mezinárodní den archeologie
Vycházka na zajímavou archeologickou lokalitu Mělnicka v doprovodu archeologů. Čas
a místo budou upřesněny a medializovány.
(Mgr. Lucie Hylmarová)
28. října 2021

Den Středočeského kraje
Zábavný program pro malé i velké návštěvníky. Program k výstavě Jedu v jedu.
Archeologická přednáška v kavárně. Vystoupení pěveckého souboru Chrapot.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
9. listopadu – 28. listopadu 2021

Objev krásu starých časů III
Výstava žáků školní družiny ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník jako výsledný produkt
projektu podporujícího polytechnické vzdělávání a výchovu ve škole a v muzeu v rámci
MAP II v ORP Mělník. Vernisáž 9. listopadu 2021. 13.00 h. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
16. listopadu 2021 - 2. ledna 2022

Vánoce v kavárně
Výstava plná správné vánoční atmosféry. Muzejní kavárna.
(Václava Brožová, Ivana Balšánková)
19. listopadu 2021 - 9. ledna 2022

Advent v proměnách času
Vánoční výstava. Zvyky a tradice od konce 19. století do 90. let 20. století. Interaktivní
programy pro školy. Vernisáž 18. listopadu 2021. 17.00 h. Velký sál.
(Mgr. Naďa Černá)
30. listopadu 2021 - 9. ledna 2022

Tenkrát o Vánocích
Výstava výtvarných prací žáků 5. B ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník pod vedením třídní
učitelky Mgr. Klementiny Fialové. Vernisáž 1. prosince 2021. 16.00 h. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
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4. prosince 2021

Předvánoční řemeslný jarmark
Již 19. ročník tradičního adventního jarmarku ve všech prostorách muzea.
Předvádění, dílničky. 9.00 - 17.00
(Mgr. Jitka Králová)
4. ledna - 13. února 2022

Drobná devoční grafika ze sbírek muzea
Výstava tematické grafiky z muzejního depozitáře. Muzejní kavárna.
(Mgr. Lukáš Snopek)
11. ledna - 27. února 2022

Kreativní a kulturní průmysly ve Středočeském kraji
Putovní výstava. Vstupní prostory.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
14. ledna – 13. února 2022

8. Salon Sdružení výtvarníků ČR
Výtvarná výstava. Díla mnoha autorů s rozdílným výtvarným přístupem, názorem
i technikou. Vernisáž 13. ledna 2022. 17.00 h. Velký sál.
(Mgr. Lucie Janatková)
15. února – 27. března 2022

Zima v zahradě
Výstava snímků muzejní knihovnice. Muzejní kavárna.
(Eva Srbová)
25. února – 27. března 2022

Obrazy: Jiří Vaněček
Výtvarná výstava. Vernisáž 24. února 2022. 17.00 h. Malý sál.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
27. února 2022

Mělnický masopust
Masopustní veselí. Pořádá FS Jarošovci a RC Kašpárek. Vyráží se z nám. Míru
k branám Regionálního muzea Mělník, které akci podporuje. 14.00 h.
(Mgr. Jitka Králová)
1. března – 3. dubna 2022

Příroda hledáčkem žáků a učitelů
Výstava mapující environmentální výchovu a vzdělávání na ZŠ Jindřicha
Matiegky Mělník a ZŠ Jungmannovy sady Mělník. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
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8. března – 6. dubna 2022

Velikonoční dávnohrátky aneb Děti, přišel jara čas II
Předvelikonoční čas v lidových tradicích na statku u Kudrnů.
Projekt pro školy. Velký sál.
(Mgr. Jitka Králová, Mgr. Naďa Černá)
29. března - 24. dubna 2022

Velikonoce v kavárně
Jarní atmosféra a dekorace. Muzejní kavárna.
(Václava Brožová, Ivana Balšánková)
3. dubna 2022

Vynášení Morany
Rozloučení se zimou a jarní hry ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek
a Folklorním souborem Jarošáček Mělník. 15.00 h.
(Mgr. Jitka Králová)
5. dubna – 1. května 2022

Výstava k výročí založení MŠ Zvoneček
Výstava připomínající 55. výročí založení oblíbené Mateřské školy Zvoneček Mělník.
Vstupní prostory. Vernisáž 6. dubna 2022. 15.00 h.
(Mgr. Jitka Králová)
9. dubna 2022

Velikonoční řemeslný jarmark
Tradiční řemeslný jarmark ve všech prostorách muzea. 9.00 - 17.00 h.
(Mgr. Jitka Králová)
22. dubna – 22. května 2022

Josef Lír (Mělník 1881 – 1971). Malíř smutného srdce
a veselé mysli.
Výstava představující dílo malíře, karikaturisty, ilustrátora a mělnického rodáka,
akademického malíře Josefa Líra. U příležitosti 140. výročí narození a 50. výročí úmrtí.
Ve spolupráci s Městem Mělníkem. Vernisáž 21. dubna 2022. 17.00 h. Velký sál.
(Kristýna Frelichová, DiS., Mgr. Lucie Janatková)
23. dubna – 15. května 2022

Obojživelníci ve svém živlu
Výstava netradičních fotografií vybraných druhů obojživelníků. Ve spolupráci
s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Vernisáž 22. dubna 2022. 17.00 h.
Malý sál
(Ing. Marcela Holubová)
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23. dubna 2022

Den Země
Komentovaná prohlídka skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka a atraktivní program
se sokolníkem. Skalní obydlí Lhotka, 13.00 h.
(Mgr. Jitka Králová)
26. dubna - 29. května 2022

Jaro v přírodě
Jaro v plném proudu na fotografiích muzejní přírodovědkyně. Muzejní kavárna.
(Ing. Marcela Holubová)
3. – 29. května 2022

V oblacích
Výstava prací žáků ZŠ Mělník – Pšovka pod vedením Mgr. Jindřišky Říhové představí
výstupy z hodin výtvarné výchovy. Co za tajemné i obyčejné objekty můžeme nalézat
nad našimi hlavami. Co nás přesahuje…myšlenky, sny, i touhy. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
15. května 2022

Mezinárodní den rodiny
Pojďme si společně návštěvou stálých expozic a aktuálních výstav připomenout význam
rodiny pro naši společnost (Mezinárodní den rodiny - 15. 5.).
(Mgr. Jitka Králová)
15. května 2021

Mezinárodní den muzeí
Pojďme si společně návštěvou stálých expozic a aktuálních výstav připomenout význam
muzeí v české společnosti a Mezinárodní den muzeí (18. 5.).
(Kristýna Frelichová, DiS.)
31. května - 26. června 2022

Svět lidí
Výstava fotografií obyvatel naší planety zachycených cestovatelským hledáčkem
ředitelky muzea. Muzejní kavárna.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
31. května – 19. června 2022

Kašpárkův rok 2021
Výstava mapující další rok činnosti Rodinného centra Kašpárek Mělník.
Vstupní prostory. Vernisáž 1. června 2022. 15.00 h.
(Mgr. Jitka Králová)

40

10. června – 28. srpna 2022

Svět kostiček
Unikátní putovní expozičně herní výstava z exponátů sestavených z kostiček české
stavebnice SEVA ® a dále produktů Kovozávody Semily. Stavebnicový koutek. Svět
kostiček ® Ing. arch. Petra Šimra, PhD. Vernisáž 9. června 2022. 17.00 h. Velký sál.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
17. června 2022

Strašidelná mělnická muzejní noc
Přijďte zažít muzeum jindy a jinak. Zábava pro malé i velké.
Pobavit se, poznat, prožít… Tentokráte ve skalním obydlí Lhotka.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
21. června – 17. července 2022

Co už umím (?), XIV.
Výstava prací žáků třídy 5. B Základní školy Jaroslava Seiferta Mělník pod vedením
Mgr. Klementiny Fialové. Vstupní prostory. Vernisáž 22. června, 16.00 h.
(Mgr. Jitka Králová)
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PRŮVODCE NA WEBU
-

Na webových stránkách muzea (www.muzeum-melnik.cz) najdete Průvodce stálou
expozicí v hlavní budově muzea, včetně soupisu exponátů.
Zde naleznete také Pracovní listy kocoura Švarce do stálé expozice muzea, které
připravili studenti Soukromé obchodní akademie v Neratovicích a aktuální verzi pak
lektoři výše uvedeného programu. Listy jsou k dispozici ve dvou verzích podle
obtížnosti (pro 1. a 2. stupeň ZŠ) a je možné je použít beze změny nebo jen načerpat
inspiraci pro vytvoření vlastních úkolů pro vaše žáky.
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MUZEUM PRO CENTRUM
SENIORŮ MĚLNÍK VE ŠKOLNÍM
ROCE 2021/2022
1. – 30. září 2021

Podzim v zahradě
Výstava fotografií muzejní knihovnice Evy Srbové. Vernisáž 1. září 2021. 10.00 h.
Vestibul CSM Mělník
(Eva Srbová)
1. – 29. října 2021

Svět zvířat
Výstava fotografií fauny z různých částí světa zachycených cestovatelským hledáčkem
ředitelky mělnického muzea PhDr. Miloslavy Havlíčkové. Vernisáž 1. října 2021. 10.00 h.
Vestibul CSM Mělník
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
listopad 2021

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj
Přednáška muzejní přírodovědkyně Ing. Marcely Holubové o přírodních krásách zdejší
chráněné oblasti. Termín a čas budou upřesněny.
(Ing. Marcela Holubová)
prosinec 2021

Středověký Mělník a Mělnicko. Co na to archeologické prameny?
Přednáška muzejní archeoložky Mgr. Lucie Hylmarové o podobě Mělníka
a mělnické kotliny ve středověku z pohledu archeologie se zaměřením na každodenní
život zdejších obyvatel. Termín a čas budou upřesněny.
(Mgr. Lucie Hylmarová)
leden 2022

Muzeum na ulici
Muzejní edukátorka Mgr. Jitka Králová přinese nahlédnutí do zajímavých aktivit
mělnického muzea, která se realizují ve veřejném prostoru. Vyprávění s prezentací.
Termín a čas budou upřesněny.
(Mgr. Jitka Králová)
prosinec 2021

Mělnický rodák Jan Jindřich Lucemburský,
bratr Karla IV. a vládce Moravy
Přednáška muzejního historika Mgr. Lukáše Snopka o významné osobnosti českých
středověkých dějin. Termín a čas budou upřesněny.
(Mgr. Lukáš Snopek)
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1. března 2022

Hoj, už je tady masopust!
Komponovaný program mělnických muzejníků připomínající tradici masopustu.
Centrum seniorů Mělník. 9.00 – 10.00 h.
(Mgr. Jitka Králová)
23. dubna 2021

Přijeďte za námi do skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka
Komentovaná prohlídka skalního obydlí Lhotka u Mělníka a atraktivní
přírodovědný program. 13.00 h.
(Mgr. Jitka Králová, Ing. Marcela Holubová)
2. – 31. května 2022

Svět lidí
Výstava fotografií obyvatel naší planety zachycených cestovatelským hledáčkem ředitelky
mělnického muzea PhDr. Miloslavy Havlíčkové. Vernisáž 2. května 2022. 10.00 h.
Vestibul CSM Mělník
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
květen 2022

Josef Lír. Malíř smutného srdce a veselé mysli.
Přednáška a výtvarný workshop muzejní lektorky Mgr. Lucie Janatkové věnovaný
osobnosti a dílu mělnického malíře Josefa Líra. Termín a čas budou upřesněny.
(Mgr. Lucie Janatková)
1. – 30. června 2022

Stopování v přírodě
Příroda nám zanechává neuvěřitelnou učebnici pobytových stop živočichů. Naučme se
v ní číst…Výstava fotografií muzejní přírodovědkyně Ing. Marcely Holubové.
Vernisáž 1. června 2022. 10.00 h. Vestibul CSM Mělník.
(Ing. Marcela Holubová)

44

NABÍDKA PUBLIKACÍ
NOVINKY!
J. Zubík – J. Houžva, Pověsti z Kokořínska, Mšenska a Podbezdězí (2020) ................................200 Kč
P. Matějka – L. Snopek, P. Serafin z Głuchołaz (1693–1763)
– zapomenutá osobnost našich církevních dějin i dějin města Mělníka (2020) .............................50 Kč
archeologické a historické publikace
Karel Sklenář, Pravěk na soutoku (1998) ......................................................................................176 Kč
Rodný kraj v životě, vzpomínkách i díle Viktora Dyka (2001) ......................................................60 Kč
historie – edice Dějiny měst a městeček na Mělnicku
Jaroslav Šulc, Dějiny Byšic I. Byšice ve středověku a raném novověku (2008). ....................... 210 Kč
historie – edice Šlechtické rody Mělnicka
Jan Kilián, Kropáčové z Krymlova (2007)....................................................................................200 Kč
Jiří Čepelák, Vlinští z Vliněvsi (2007) ..........................................................................................170 Kč
Jan Kilián, Vtelenští ze Vtelna (2009) ..........................................................................................150 Kč
historie výroby dětských kočárků
Naďa Černá, Z kolébky do kočárku (2006) ...................................................................................430 Kč
(Monografie mapuje vývoj dětského kočárku u nás od počátku jeho sériové výroby v polovině
19. století až do 80. let století dvacátého.)
dějiny vinařství v Čechách
Trpké býti zdá se? – sborník z vinařské konference v r. 2008 (vyšlo 2009) .................................255 Kč
Vinařovo slovo zní… – sborník z vinařské konference v r. 2010 (vyšlo 2012) ............................225 Kč
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka
Vlastivědný sborník Mělnicka č. 1 (1982) .....................................................................................35 Kč
Vlastivědný sborník Mělnicka č. 2 (1989) ......................................................................................35 Kč
Vlastivědný sborník Mělnicka č. 4 (2002) ......................................................................................80 Kč
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 6 (2007) .................................................................255 Kč
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 7 (2010) .................................................................160 Kč
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 8 (2013) .................................................................165 Kč
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 9 (2015) .................................................................235 Kč
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 10 (2017) ................................................................210 Kč
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 11 (2019) ................................................................255 Kč

K zakoupení v pokladně muzea nebo objednaní na dobírku.
Kontakt: Eva Srbová – srbova@muzeum-melnik.cz, tel. 315 630 932
Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, 276 01 Mělník
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STÁLÉ EXPOZICE
EXPOZICE REGIONÁLNÍ HISTORIE, PŘÍRODY
A ČESKÉHO VINAŘSTVÍ
Nahlédnutí do středověkého města * Měšťanský interiér přelomu
19. a 20. stol. * Venkovský interiér / vybavení chalupy 2. pol. 19. stol.
* Všední den obyvatel venkova * Lidová architektura * Příroda Mělnicka
* České vinařství.
Část expozice vinařství je umístěna v původních středověkých sklepích
z 2. poloviny 14. století.

EXPOZICE HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ A DĚTSKÝCH HOUPADEL
+ VÝSTAVA DOBOVÝCH HRAČEK A PLYŠOVÝCH MEDVĚDŮ
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V PRODEJI V POKLADNĚ MUZEA!
CENA: 200,- Kč
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