Úvodní slovo
Vážené dámy,
Vážení pánové,
Středočeský kraj je zřizovatelem 18ti muzeí, galerií, památníků a jedné vědecké knihovny. Ve vzájemné spolupráci všech
příspěvkových organizací jsme připravili pro všechny školy a školská zařízení edukační katalog, jehož hlavním smyslem
a cílem je podnítit rozšířené vyučování humanitních, přírodovědných a jiných oborů ve vazbě na lokální podmínky. Nabízíme
Vám edukační programy pro žáky a studenty všech věkových kategorií, od mateřských škol až po střední školy.
Všechny školy a školská zařízení mají do příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti kultury Středočeským krajem
zvýhodněné vstupné 20,-Kč/osobu při organizované návštěvě. Snížené vstupné se týká vstupu do expozic historických,
etnografických, geologických a přírodopisných. Snížené vstupné není poskytováno na zážitkové atrakce připojené k muzeím,
např. prohlídky starých štol stříbrných dolů v Kutné Hoře.
Narodíme se s instinkty a ve škole získáme vzdělání. Jsme tu s památkovým dědictvím uchovávaným v paměťových
institucích proto, abychom instinkty znovu probouzeli. Škola je jediné místo, kde se děti, budoucí lídři společnosti, ve které
jednou budeme žít jako staří, mohou seznámit s jinými tématy, než jim je schopná nabídnout rodina. Máme ambici nabízet co
nejširší možnosti a máme touhu setkat se s Vámi.
Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje

Obsah
Tematické zaměření vzdělávacích programů a věkové kategorie, kterým jsou programy určeny:
Český jazyk a literatura
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Český jazyk a literatura
Programy určené pro MŠ:
Název programu

Obsah

Pojďte s námi za
Čapky
Interaktivní
prohlídka pro
předškolní věk

Děti se hravou a zábavnou formou
seznámí s koníčky K. Čapka, jeho
pobytem na Strži a tvorbou bratří Čapků
pro děti. Návštěvu lze zpestřit
promítáním vybraných pohádek Karla a
Josefa Čapka.

Ježíšku,
panáčku

Časová
dotace

do 1 hod.

Jaký se vypravuje příběh o Ježíšově
60-90
narození? Kdo patří do Svaté rodiny? A minut podle
cílové
kdo je to Madona? Děti si vytvoří vlastní
skupiny
betlém a samy si vánoční scénu sehrají.

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

MŠ

Český jazyk a
literatura

20 (větší
skupiny
rozdělíme)

zdarma pro
děti do 6 let

Probíhající
program

Památník Karla
Čapka,
https://www.capekkarel-pamatnik.cz

MŠ

Český jazyk a
literatura

Skupina max.
20 žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl ve stálé
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

Český jazyk a
literatura

20 (větší
skupiny
rozdělíme)

zdarma pro
děti do 6 let
40 Kč/ žák
20 KČ školy v
SK

Probíhající
program

Památník Karla
Čapka,
https://www.capekkarel-pamatnik.cz

Program k dílu
Galerie
ze stálé
Středočeského
expozice
kraje,
GASK
https://www.gask.cz

Programy určené pro 1. stupeň ZŠ:
Název programu

Obsah

Pojďte s námi za
Čapky
Interaktivní
prohlídka pro
mladší školní
věk

Děti se hravou a zábavnou formou
seznámí s koníčky K. Čapka, jeho
pobytem na Strži a tvorbou bratří Čapků
pro děti. Návštěvu lze zpestřit
promítáním pohádek Karla a Josefa
Čapka či hravým kvízem obsahující
úkoly související s čapkovskou tvorbou
pro děti.

Časová
dotace

do 1 hod.

1. st ZŠ

zpět na obsah
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Programy určené pro 2. stupeň ZŠ:
Název programu

Obsah

V rámci programu se žáci a studenti
seznámí s nejdůležitějšími a
Život a dílo Karla
nejzajímavějšími okamžiky Čapkova
Čapka
života a jeho literární tvorbou či
Komentovaná
pobytem na Strži. Součástí tohoto
prohlídka pro
programu je možnost zhlédnutí
starší školní věk
dokumentárního filmu o životě a době
spisovatele Karla Čapka.

Metody učení a
paměť

Jak funguje mozek? Je více druhů
paměti? Jak se lépe učit? Na tyto otázky
dětem odpoví lekce, jejíž součástí je
práce s mnemotechnikami, vyplňování
pracovních listů s cvičeními na
krátkodobou, dlouhodobou a recentní
paměť.

Třída se seznámí s tímto významným
autorem, s jeho životem a dílem. Jsou
připraveny texty povídek, které se ve
skupinách sestavují. Poté se pracuje s
Regionální autor
elektronickým katalogem, studenti
Ota Pavel
vyhledávají Pavlova díla z fondu
knihovny a seznámí se s místy v
regionu, která jsou s jeho osobou
spojena.
Žáci vyhledávají informace o životě a
díle Jana Amose Komenského, pracují s
Jan Amos
tištěnými zdroji i s internetem, skládají
Komenský
citáty a mají možnost práce s textem
(staročeština)
Romantický
básník Karel
Hynek Mácha

Žáky čeká skládání textů, poslech
básně, vyhledávání informací. Součástí
programu je i výstavka knih (různá
vydání Máje)

Časová
dotace

1,5 hod.

90 minut

90 minut

70 min

70 min

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

2. st ZŠ

Český jazyk a
literatura

25 (větší
skupiny
rozdělíme)

40 Kč/ žák
20 KČ školy v
SK

Probíhající
program

Památník Karla
Čapka,
https://www.capekkarel-pamatnik.cz

2. st ZŠ

Český jazyk a
literatura

2. st ZŠ

Český jazyk a
literatura

2. st ZŠ

Český jazyk a
literatura

2. st ZŠ

Český jazyk a
literatura

max. 30

Středočeská
vědecká knihovna v
Kladně,
https://svkkl.cz

max. 30

Středočeská
vědecká knihovna v
Kladně,
https://svkkl.cz

max. 30

Středočeská
vědecká knihovna v
Kladně,
https://svkkl.cz

max. 30

Středočeská
vědecká knihovna v
Kladně,
https://svkkl.cz

zpět na obsah
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Pražský chodec

„…bloudím pod širým nebem samého
života, tento ‚nový cit‘ dělá ze mne
pražského chodce.“ Kdo mohl být tím
chodcem? Co se mu asi honilo hlavou?
Jaké myšlenky ho provázely? Mohl si
klást nějaké otázky? A jaké otázky se
honí v hlavě vám? Žáci se seznámí
s avantgardou, jejím univerzalismem a
s propojením literatury, architektury,
hudby, výtvarného umění, divadla, vědy
a techniky. Stejně jako tehdejší umělci
získají i oni prostor pro své asociace a
vyjádření své imaginace a intuice.

Zastřelený

Jak se může spletitá historie promítat
v elementární formě? Může být zvolený
materiál nositelem emoce? Může
nekonkrétní zobrazení sochy přinést
konkrétní příběh? Pojďme společně
hledat příběhy, které se mohou
zhmotňovat v díle Olbrama Zoubka.
Žáci budou interpretovat dílo Olbrama
Zoubka a společně se pokusí hledat
vlastní příběhy.

90 minut

2. st ZŠ

Český jazyk a
literatura

Skupina max.
20 žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl ve stálé
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Program k dílu
Galerie
ze stálé
Středočeského
expozice
kraje,
GASK
https://www.gask.cz

Skupina max.
20 žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl ve stálé
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Program k dílu
Galerie
ze stálé
Středočeského
expozice
kraje,
GASK
https://www.gask.cz

90 minut

2. st ZŠ

Český jazyk a
literatura

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

SŠ

Český jazyk a
literatura

25 (větší
skupiny
rozdělíme)

40 Kč/
student, 20
KČ školy v
SK

Probíhající
program

Památník Karla
Čapka,
https://www.capekkarel-pamatnik.cz

Programy určené pro SŠ:
Název programu

Obsah

Život a dílo Karla Život a dílo Karla Čapka - komentovaná
Čapka
prohlídka pro SŠ

1,5 hod.+

zpět na obsah
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Jak správně
citovat

Studentům jsou představeny termíny
jako citát, bibliografická citace,
parafráze, plagiát. Seznámí se s citační
normou a mohou si vyzkoušet skládání
citací jednotlivých druhů dokumentů.
Součástí programu je i shlédnutí videa
Jak psát diplomovou práci.

90 min.

SŠ

Český jazyk a
literatura

max. 30

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Středočeská
vědecká knihovna
v Kladně,
https://svkkl.cz

Programy určené pro všechny věkové kategorie:
Název programu

Pracovní listy do
expozice pro
předškoláky, 1.
stupeň ZŠ, 2.
stupeň ZŠ, pro
SŠ

Obsah

Památník vytvořil pracovní listy různých
úrovní. Jejich obsahem je život, dílo a
doba Karla Čapka. Náročnost
jednotlivých listů je vždy přizpůsobena
věku žáků. Mohou posloužit jako
doplnění prohlídky.

Průvodcem v aplikaci je pohyblivá
digitální postavička robota, kterou může
návštěvník navigovat v zahradě v okolí
památníku a přitom plnit různé úkoly.
Zábavnou formou se tak dozví
Kvíz s robotem z
zajímavosti o knihách Karla Čapka,
R.U.R. 2 Robot
ilustracích jeho bratra Josefa a o životě
dětem
ve Staré Huti. Kvíz je umístěn v
expozici, může si ho kdokoli vyzkoušet.
Vhodný pro všechny od mladšího
školního věku. Tento kvíz je exkluzivně
pouze v naší expozici.

Časová
dotace

Cena

individuální

Pro
všechny
věkové
kategorie

Český jazyk a
literatura

zdarma

15 min.

Pro
všechny
věkové
kategorie

Český jazyk a
literatura

v rámci
prohlídky

5

Poznámka

Organizátor

Při rezervaci
termínu
prohlídky lze
domluvit, zda
je zájem o
Památník Karla
pracovní listy.
Čapka,
Zasíláme
https://www.capekzdarma
karel-pamatnik.cz
elektronicky či
tiskneme na
místě za
poplatek.
Probíhající

Probíhající
program

zpět na obsah

Památník Karla
Čapka,
https://www.capekkarel-pamatnik.cz
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Informační a komunikační technologie
Programy určené pro všechny věkové kategorie:
Název programu

Obsah

Na dotykovém PC je v expozici k dispozici interaktivní
kvíz na téma robotiky. Kdokoli si tak může vyzkoušet,
jak je na tom se znalostmi v této oblasti. Kvízem provází
Kvíz s robotem z
zdigitalizovaná postavička robota. Kvíz je dostupné též
R.U.R. 1
online na: https://capekstrz.cz/kviz%2Ds%2Drobotem%2Dz%2Dr%2Du%2Dr/d14532/p1=1373

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické
zaměření

10 min.

Pro
všechny
věkové
kategorie

Informační a
komunikační
technologie

Počet
dětí ve
skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

5

v rámci
prohlídky

V rámci
prohlídky –
probíhající
program

Památník Karla
Čapka,
https://www.capekkarel-pamatnik.cz

zpět na obsah
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Matematika
Programy určené pro 2. stupeň ZŠ:
Název programu

Obsah

Řádná náhoda

Jaký vliv má na výsledné dílo náhoda
nebo naopak předem připravený řád?
Co je to struktura a linie? Žáci a studenti
se seznámí s dílem Zdeňka Sýkory –
s vývojem jeho tvorby od realistické
malby až po díla spadající pod styl
geometrické abstrakce. Součástí
programu je vlastní zkušenost se
vznikem malby netradičním náhodněřádným způsobem.

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Cena

90 minut

2. st ZŠ

Matematika

Skupina max.
20 žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl ve stálé
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Poznámka

Organizátor

Program k dílu
Galerie
ze stálé
Středočeského
expozice
kraje,
GASK
https://www.gask.cz

Programy určené pro SŠ:
Název programu

Orderly Chance

Obsah

Program "Řádná náhoda" k dílu Zdenka
Sýkory připravený v anglické verzi pro
zahraniční skupiny nebo pedagogy
anglického jazyka pro využití jazyka v
praxi.

90 minut

SŠ

Matematika

Poznámka

Skupina max.
20 žáků s
ohledem na
50 Kč / žák +
bezpečnost
paušál na
uměleckých
skupinu 800
děl ve stálé
Kč
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

Organizátor

Program k dílu
ze stálé
Galerie
expozice
Středočeského
GASK, v
kraje,
anglickém
https://www.gask.cz
jazyce

zpět na obsah
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Polytechnická výchova, pracovní činnosti
Programy určené pro MŠ:
Název programu

Tetička Mína
vypravuje

Obsah

Komentovaná kostýmovaná prohlídka
skalního obydlí Lhotka u Mělníka s
pohádkovou postavou, tetičkou Mínou.
Vyprávění o životě a hospodaření ve
skále, prohlídka prostor, vybavení,
chléva, řezárny aj. S hádankami,
využitím hands on, smyslovým
vnímáním. Doprovázená autorskou
veršovanou pohádkou a dvěma
tvořivými dílnami (výroba lidové hračky
- chrastící želva, hrášková stavebnice).
Lidé a jejich vliv na prostředí a přírodu.
Citlivý vztah k přírodnímu a kulturnímu
dědictví.

Časová
dotace

90 minut
až 120
minut

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

Regionální muzeum
Mělník,
https://www.muzeummelnik.cz

MŠ

Polytechnická
výchova,
pracovní
činnosti

Jedna třída
školní (cca
30 žáků)

30,- Kč

Pravidelný
edukační
program,
hojně
využívaný v
rámci
projektových
výjezdů,
doprava
lokálkou,
spojení s
turistickými
aktivitami,
exteriérový
program v
přírodním
prostředí
Kokořínska

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí ve
skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

1. st ZŠ

Polytechnická
výchova,
pracovní
činnosti

dle domluvy

80,- Kč/žák
min. 1200,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit i
2. stupni ZŠ

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

Programy určené pro 1. stupeň ZŠ:
Název programu

Obsah

Náramky z
polodrahokamů

Tvořivý program pro všechny věkové
kategorie. Děti si navléknou vlastní
náramek z polodrahokamu a přitom se
něco dozvědí o původu těchto kamenů.

30 minut

zpět na obsah
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Řemeslné dílny - Povídání o řemeslu a výroba svíčky z
výroba svíčky
voskových mezistěn.

Oblékání do
minulosti

Vzdělávací program se věnuje textilním
technikám v pravěku a středověku. Žáci
budou mít
možnost vyzkoušet si techniky od
samotného spřádáni ovčí vlny na
primitivním vřeténku, přes
tkaní na destičkových i hřebínkových
stávcích, až po samotné obléknutí
repliky autentického
dámského či pánského oděvu. Získají
tak povědomí o náročnosti výroby
oblečení starými a tradičními textilními
technologiemi. Odnesou si
vlastnoručně vyrobený plstěný výrobek.

Vlastivědné
muzeum
Jesenice,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeu
mtgm.cz

1. st ZŠ

Polytechnická
výchova,
pracovní
činnosti

90 minut

1. st ZŠ

Polytechnická
výchova,
pracovní
činnosti

max. 20 dětí

100 Kč/žák

Probíhající
program

Regionální
muzeum Jílové u
Prahy,
http://www.muzeu
mjilove.cz

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí ve
skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

2. st ZŠ

Polytechnická
výchova,
pracovní
činnosti

běžná školní
třída nebo dle
domluvy

100 Kč/žák
min. 1500,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit i
jiným
věkovým
kategoriím

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

2. st ZŠ

Polytechnická
výchova,
pracovní
činnosti

max 30

20,(doprovod
zdarma)

Vlastivědné
muzeum
Jesenice,
probíhající
program

Muzeum T.G.M.
Rakovník,
https://www.
muzeumtgm.cz

45-90 min

max 30

20,(doprovod
zdarma)

Programy určené pro 2. stupeň ZŠ:
Název programu

Obsah

Geologie v praxi

Program seznamující s praktickým
využitím geologie v běžném životě s
využitím satelitních snímků a simulace
vyhledávání ložisek nerostných zdrojů
ve hře Minecraft. Součástí programu je
rýžování českých granátů. Program je
vhodný jako motivační úvod k výuce
geologie.

Řemeslné dílny Drhání náramku s korálky.
drhání náramku

120 - 180
minut

45 min

zpět na obsah
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Přírodovědné předměty

(přírodopis, fyzika, zeměpis, biologie)
Programy určené pro MŠ:
Název programu

Obsah

Mykologický program k výstavě hub pro
žáky mateřských škol cílený na
environmentální vzdělávání a výchovu.
Určování, základní orientace, zásady
Pojďte s námi za sběru, houbová parfumerie, prevence
houbami
rizik, chování v lese a v přírodě. S
mykologem, edukátorkou,
přírodovědkyní. Orientace ve vybraných
druzích jedlých, nejedlých a jedovatých
hub. Význam hub a rizika konzumace.

Včelí svět

Co tu zpívá?

Výstava Včela seznamuje děti hravou
formou se světem včely medonosné a
dalšími včelami na našem území.
Lektorský program k výstavě je určen
pro 1. stupeň ZŠ. V rámci programu je
připravena dílna.

Seznámení se základními druhy ptáků
v zámeckém parku.

Časová
dotace

30 minut

60-90 min

45 min

Věková
skupina

Tematické
zaměření

MŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

MŠ a 1.
stupeň ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

MŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

Počet dětí
ve skupině

Jedna třída
školní (cca
30 žáků)

25

15

Cena

20,- Kč

50Kč/žák

10,-

Poznámka

Organizátor

Environmentá
lní projekt.
Vzhledem k
trvanlivosti
vzorků se
Regionální muzeum
jedná o
Mělník,
dvoudenní
https://www.muzeu
akci, velmi
m-melnik.cz
navštěvovano
u. Pravidelná
edukační
aktivita.

Program
probíhá 4. 6. 10.10.

Středočeské
muzeum v
Roztokách u Prahy,
https://www.muzeu
m-roztoky.cz

Stávající
program

Oblastní muzeum
Praha-východ,
PNUO Panenské
Břežany,
https://panenskebrezany.muzeumbra
ndys.cz

zpět na obsah
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MŠ park procházka
stávající

Sněží, sněží

Procházka parkem, sběr přírodnin,
říkanky s pohybem,
obrázky zvířat; kvízové otázky
odměna: papírové medaile s
razítkem kaple

Co je to sníh? Kde se bere a kam
mizí? Jakou atmosféru s sebou
přináší? A jak vlastně vypadá
sněhová vločka? V rámci programu
si děti vyzkouší malování ledem a
vytvoří vlastní sněžnou grafiku.

45 min

MŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

15

10,-

Stávající
program

Oblastní muzeum Prahavýchod, PNUO Panenské
Břežany, https://panenskebrezany.muzeumbrandys.cz

Skupina
max. 20
žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl ve stálé
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Program k
dílu ze stálé
expozice
GASK

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz

60-90
minut
podle
cílové
skupiny

MŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

max. 50 dětí

100Kč/žák

Probíhající
program

Regionální muzeum Jílové u
Prahy,
http://www.muzeumjilove.cz

Programy určené pro 1. stupeň ZŠ:
Název programu

Obsah

Edukativní hra, kdy žáci v hlavních
expozicích, rozděleni na jednotlivé
týmy, hledají indicie a odhalují tak
tajnou nápovědu, která je dovede k
pokladu. Program je uzpůsoben
Honba za zlatým
větším skupinám dětí, které si
pokladem
zábavnou formou projdou expozici
Těžba a zpracování zlata a
expozici Tramping. Navíc se díky
nápovědám dozvědí spoustu
zajímavostí z příslušných témat.

90 minut

zpět na obsah
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Houby pro školy

Obojživelníci s
ocáskem i bez
něj?

Mykologický program k výstavě
hub pro žáky prvního stupně
zaměřený na environmentální
vzdělávání a výchovu. Určování,
základní orientace, zásady sběru,
houbová parfumerie, prevence
rizik, chování v lese a v přírodě. S
mykologem, edukátorkou,
přírodovědkyní. Orientace ve
vybraných druzích jedlých,
nejedlých a jedovatých hub.
Význam hub a rizika konzumace.
Interaktivní program představující
jednotlivé druhy obojživelníků
vyskytujících se na území
Mělnicka. Ukázka živých zástupců
vybraných druhů. Ústní lidová
slovesnost, hra - záchrana druhů,
hra - strava. V prostředí školy, či
terénní program.

Děti ve věku 8-14 let si za
odborného dozoru instruktora sami
Modelářské
postaví funkční a létající model,
víkendy (Letecké
který si odnesou domů. V ceně je
muzeum
zahrnut veškerý potřebný materiál
Metoděje Vlacha)
a po oba dva dny teplý oběd a
odpolední svačina.

Včelí svět

Výstava Včela seznamuje děti
hravou formou se světem včely
medonosné a dalšími včelami na
našem území. Lektorský program k
výstavě je určen pro 1. stupeň ZŠ.
V rámci programu je připravena
dílna.

30 minut

60 minut

Délka
kurzu
sobota od
9.00 do
17.00 hod,
neděle od
9.00 do
16.00 hod.

60-90 min

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

Jedna třída
školní (cca
30 žáků)

Environmentální
projekt.
Vzhledem k
trvanlivosti
vzorků se jedná
o dvoudenní
akci, velmi
navštěvovanou,
pravidelná
edukační
aktivita.

Regionální muzeum
Mělník,
https://www.muzeummelnik.cz

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

Jedna
10,- Kč /
Environmentální
školní třída
hodina
projekt. Vhodný
(cca 30
realizovaného termín: duben
žáků)
programu
až květen

Regionální muzeum
Mělník,
https://www.muzeummelnik.cz

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

MŠ a 1.
stupeň ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

10

25

20,- Kč

500 Kč/1 žák

Program
probíhající v
daných
termínech

Muzeum
Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz

50Kč/žák

Program
probíhá 4. 6. 10.10.

Středočeské muzeum v
Roztokách u Prahy,
https://www.muzeumroztoky.cz

zpět na obsah
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Co tu kvete?

Co tu roste?

Seznámení se základními druhy
kvetoucí flóry v parku.

Seznámení s vybranými
dřevinami v zámeckém parku.

Pěvci - pro starší PPT prezentace

Ekostezka

Seznámení s přírodními živly
zážitkovou cestou, odměna za
správně splněné úkoly, stezka je
umístěna na zahradě objektu.

Geolog a jeho
práce v HMP

Představení mineralogické sbírky
a smyslu a způsobu práce
muzejního geologa. V areálu
Ševčinské šachty je deponovaná
část historického odvalu z dolu
Lill, každé dítě zde hledá vzorek
minerálu, který určí a zapíše si k
němu základní údaje napodobuje způsob práce
muzejního geologa.

45 min

45 min

45 min

30
minut

60 min

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

neomezeně

20,-Kč

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

0-25

40,-

15

15

15

10,-

Stávající
program

Oblastní muzeum Praha-východ,
PNUO Panenské Břežany,
https://panenskebrezany.muzeumbrandys.cz

10,-

Stávající
program

Oblastní muzeum Praha-východ,
PNUO Panenské Břežany,
https://panenskebrezany.muzeumbrandys.cz

10,-

Stávající
program

Oblastní muzeum
Praha-východ, PNUO
Panenské Břežany,
https://panenskebrezany.muzeumbrandys.cz

Program
probíhá v
měsících
duben až říjen
(dle počasí)

Oblastní muzeum
Praha-východ,
Památník Josefa Lady
Hrusice,
https://hrusice.muzeumbrandys.cz

Hornické muzeum Příbram,
https://www.muzeum-pribram.cz

zpět na obsah
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Zoolog a jeho
práce v HMP

Představení zoologické sbírky,
smyslu a způsobu práce muzejního
zoologa a praktická zkouška
pozorovacích schopností dětí například vyhodnocování
pobytových stop zvěře.

Jedy! Pozor!

Obeznámení se s rostlinnými jedy
v přírodě kolem nás.
Prostřednictvím vzdělávací dílny si
ukážeme nejběžnější přírodní jedy,
jejich užitek, ale také nebezpečí.

V expozici staré lékárny seznámení
Řemeslné dílny s léčivými bylinami s výrobou
příprava
vlastní čajové směsi nebo příprava
bylinného čaje a
bylinkové masti (ze sádla a
masti
heřmánku).

Do světa
pradávných
sopek

Účastníci se seznámí s pohybem
kontinentů a s tím souvisejícím
vznikem sopek, osahají si ukázky
vulkanických hornin, dozví se, jaké
mají sopečné materiály využití a
poznají Berounsko jako kraj s
dramatickou geologickou minulostí.
Součástí programu je rýžování
českých granátů, jednoduchý
chemický pokus simulující
sopečnou erupci, videoprojekce se
záběry vulkánů a výtvarná aktivita,
kdy si děti v rámci programu
namalují vlastní sopku a ozdobí ji
skutečným sopečným materiálem
(drtí z láv či jiných sopečných
produktů).

60 min

90 min

45-90 min

120 - 180
minut

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

0-25

40,-

Hornické muzeum Příbram,
https://www.muzeumpribram.cz

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

0-25

40,-

Hornické muzeum Příbram,
https://www.muzeumpribram.cz

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

max 30

20,(doprovod
zdarma)

Vlastivědné
muzeum
Jesenice,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

běžná
školní třída
nebo dle
domluvy

100 Kč/žák
min. 1500,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit i
jiným věkovým
kategoriím

Muzeum Českého krasu,
http://muzeum-beroun.cz

zpět na obsah
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Kameny
pomáhají i
vyprávějí

Účastníci se seznámí s tím, co nám
dává neživá příroda a dostanou do ruky
regionální ukázky nerostných surovin.
Dále poznají, co zajímavého můžeme
vyčíst z kamenů a co jsme z těch
místních zjistili o pradávné minulosti
našeho kraje. Součástí programu je
skupinové tvoření - malování různých
výjevů z geologické minulosti regionu a
příkladů využití vzniklých hornin. Malby
jsou navázány na vývoj původního
prostředí v souvislosti s postupnou
změnou pozice našeho regionu v rámci
pohybu světadílů.

Program realizovaný především v
prostoru expozice Geopark Barrandien
zaměřený na odhalování pradávného
vývoje našeho regionu z místních
kamenů. Účastníci logickými úvahami
objeví kameny z pradávných moří, řek i
Pravěký detektiv
sopek a naučí se odvozovat i hloubku
moří, indikátory prokysličení apod.
Součástí programu je dále o projekce
videí, animací a obrazů, díky které
účastníci lépe pochopí objevy učiněné v
expozici Geopark Barrandien.

Vycházka po
stopách
pradávných
sopek do
Svatého Jana
pod Skalou s
možností sběru
zkamenělin

Vycházka s muzejním geologem do
okolí Svatého Jana pod Skalou.
Účastníci se cestou dozví, jak vznikala
zdejší krajina - sopečnou činností a
postupným usazováním materiálu a dně
moře a proč moře zaniklo a jak se dno
moře dostalo na dnešní zemský povrch.
Účastníci se během vycházky dotknou
jak utuhlých láv, tak i zkamenělého
mořského dna. Součástí vycházky je i
možnost sběru zkamenělin a návštěva
krasového pramene ve Svatém Janu
pod Skalou.

120 minut

90 minut

100 minut

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

běžná školní
třída nebo
dle domluvy

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

běžná školní
třída nebo
dle domluvy

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

běžná školní
třída nebo
dle domluvy

Program je
80 Kč/žák
možné
min. 1200,realizovat i v
Kč/skupina, v
on-line podobě
on-line
a přizpůsobit
podobě nižší
jiným věkovým
cena
kategoriím

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

60 Kč/žák
min. 900,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit
všem věkovým
kategoriím

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

60 Kč/žák
min. 1200,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit i
jiným věkovým
kategoriím

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

zpět na obsah
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Exkurze se
sběrem
zkamenělin v
okolí Koněprus

Exkurze spojená se sběrem zkamenělin
na bohatých nalezištích v okolí
Koněprus. Součástí exkurze je úvodní
část věnovaná geologickému vývoji,
pradávnému subtropickému až
tropickému moři a jeho obyvatelům.
Následuje vlastní návštěva
paleontologické lokality, sběr a určování
zkamenělin. Součástí exkurze může být
návštěva Koněpruských jeskyní i
procházka po trase naučné stezky Zlatý
kůň.

Kombinace geovědního vzdělávacího
programu s praktickými aktivitami v
Den s geologem
prostorách expozice Geoparku
v muzeu i na
Barrandien i vnitřních expozic muzea a
nalezišti
navazující exkurze na paleontologickou
zkamenělin
lokalitu u Koněprus s možností spojení s
prohlídkou Koněpruských jeskyní.

Prostý i interaktivní výklad s úkoly a
Prohlídka muzea
hádankami. Možnost využití pracovního
s geologem
listu.

Pradávná moře a Výklad, poznávání minulosti z několika
sopky na
základních vzorků, malování pradávné
Berounsku
krajiny dle zjištěných poznatků

od 3 hodin
dle dohody

celodenní
akce

dle dohody

120 - 180
min.

běžná školní
třída nebo
dle domluvy

V případě
80 Kč/žák,
spojení s
min. 1600,prohlídkou
Kč/skupina
Koněpruských
dle rozsahu a
jeskyní si
doby trvání, v
vstupné do
případě
jeskyní hradí
výkladu v
účastníci sami.
jeskyni 100,Program lze
/žák, a min.
přizpůsobit i
2000,- Kč
jiným věkovým
skupina
kategoriím

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

běžná školní
třída nebo
dle domluvy

dle rozsahu

V případě
spojení s
prohlídkou
Koněpruských
jeskyní si
vstupné do
jeskyní hradí
účastníci sami.
Program lze
přizpůsobit i
ostatním
věkovým
kategoriím.

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

běžná školní
třída nebo
dle domluvy

dle rozsahu

Program lze
přizpůsobit
všem věkovým
kategoriím

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

běžná školní
třída nebo
dle domluvy

80 Kč/žák
min. 1200,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit
všem věkovým
kategoriím

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

zpět na obsah
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Vycházka po
stopách
pradávných
sopek kolem
Berounky

Jak vznikala zdejší krajina? Co
můžeme vyčíst z okolních kopců a
skal? Na vycházce s muzejním
geologem se dotkneme mořského dna i
utuhlých láv.

Geologický
průzkum v
Geologický program inspirovaný
Minecraftu a
oblíbenou počítačovou hrou doplněný
rýžování českých rýžováním unikátního českého nerostu.
granátů
Geologické /
Vycházky na různé lokality dle dohody
paleontologické
a možností školy, možno i se sběrem
exkurze a
zkamenělin
vycházky na míru

Jak jsme
cestovali

Geovědní program zaměřený na
objevení pradávných podmínek
prostředí z vybraných exponátů (polární
prostředí, subtropické až tropické moře,
tropické pralesy a pouště a polopouště)
a zařazení těchto podmínek do vývoje
původní paleopozice našeho regionu
na paleogeografických mapách světa.
Součástí programu je i malba
rekonstrukcí pradávných prostředí
odpovídajícím paleogeografické pozici
regionu v jednotlivých obdobích.

Přednášky a praktické aktivity v rámci
Výuka geologie
výuky geologie na základních i
pro školy na míru
středních školách.

60 - 90
minut

120 - 150
minut

dle domluvy

120 - 180
min.

dle domluvy

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

běžná školní
třída nebo dle
domluvy

od 50 Kč/žák
min. od
1000,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit
všem
věkovým
kategoriím

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

běžná školní
třída nebo dle
domluvy

80 Kč/žák
min. 1200,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit
všem
věkovým
kategoriím

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

běžná školní
třída

Dle rozsahu a
náplně

Program lze
přizpůsobit
všem
věkovým
kategoriím

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

běžná školní
třída nebo dle
domluvy

80 Kč/žák
min. 1200,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit
všem
věkovým
kategoriím

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

Dle rozsahu a
náplně

Program lze
uskutečnit i
on-line,
program lze
přizpůsobit i
jiným
věkovým
kategoriím

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

běžná školní
třída

zpět na obsah
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Geologické
programy na
míru

Výprava do
geologické
minulosti
Berounska

Víte, jak to bzučí
v úle?

Víte, jak to bzučí
v úle?

Padá listí

Programy s geovědními aktivitami
sestavené pro objednané skupiny od
MŠ po SŠ (rýžování Minecraft, hledání
a obtiskování zkamenělin, vytloukání
krystalů, videa, animace, moře a sopky
na Berounsku, tvoření, pokusy apod.)
Přednáška s praktickými aktivitami žáků
pro školy zaměřená na geologický vývoj
Berounska navázaný na základní
principy deskové tektoniky a uvedený
do souvislosti s pohybem světadílů.
Akci je možno uskutečnit na škole a je
možné jej přizpůsobit i do on-line
podoby
Výstavu "O včelách a včelařství"
doprovází edukační program plný
interaktivních a haptických prvků. Děti
se zážitkovou formou seznámí s
životem včely medonosné, uvidí
včelařské potřeby a dozví se
zajímavosti o chovu včel a jejich
produktech.
Výstavu "O včelách a včelařství"
doprovází edukační program plný
interaktivních a haptických prvků. Děti
se zážitkovou formou seznámí s
životem včely medonosné, uvidí
včelařské potřeby a dozví se
zajímavosti o chovu včel a jejich
produktech.
Jak si představujete ideální místo
v přírodě, kde byste chtěli trávit čas?
Jak byste se tam cítili? Program
k obrazu Antonína Slavíčka zavede
žáky do podzimního parku. Povídáním,
kreslením a lepením žáci vstoupí do
obrazu a objeví kouzlo vlastní
představivosti.

dle
domluvy

90 minut

45 min.

45 min.

60-90
minut
podle
cílové
skupiny

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

1. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

běžná školní
třída

běžná školní
třída

max. 20

max. 20

Program lze
Dle rozsahu
přizpůsobit
všem věkovým
a náplně
kategoriím

50,- Kč/žák
min. 750,Kč/skupina

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

Program lze
uskutečnit i onMuzeum Českého
line, program
krasu,
lze přizpůsobit
http://muzeumi jiným
beroun.cz
věkovým
kategoriím

30,00 Kč

Český Brod,
krátkodobá
výstava

Regionální
muzeum v Kolíně,
http://www.muzeu
mkolin.cz

30,00 Kč

Kouřim,
krátkodobá
výstava

Regionální
muzeum v Kolíně,
http://www.muzeu
mkolin.cz

Skupina max.
20 žáků s
ohledem na
Galerie
50 Kč / žák, Program k dílu
bezpečnost
Středočeského
pedagogický
ze stálé
uměleckých
kraje,
doprovod
expozice
děl ve stálé
https://www.gask.c
zdarma
GASK
expozici.
z
Větší skupiny
dělíme.

zpět na obsah
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Programy určené pro 2. stupeň ZŠ:
Název programu

Obsah

Co je v nás aneb
Anatomie
lidského těla

Žáci si v rámci programu pokusí
sestavit přesnou anatomickou repliku
lidské kostry, naučí se pojmenovat
jednotlivé kosti, umístit lidské orgány na
správné místo a posoudit jejich funkci.
Zároveň se dozvědí o příčinách,
příznacích i následcích různých
nemocí, které lidské tělo postihují.
Mimoto také
pochopí, jak se zachovat při případném
odkryvu lidské kostry jakožto
archeologického nálezu.

Na jeden den
jílovníkem

Program se realizuje přímo v expozici
zaměřené na těžbu a zpracování zlata,
což je hlavni specializace muzea. Žáci
obdrží ilustrovaný pracovní list a během
výkladu jej vyplní. Dostanou do ruky
repliky hornického nářadí a pokusí se
odhadnout, k čemu se používalo,
vyzkouší si techniku rýžování a na
konci programu budou odměněni tím,
že si sami vyrobí keltskou duhovku na
replice laténské raznice.

Expedice na
haldu

Cílem programu je interaktivní formou
seznámit děti s industriální historií a
pamětí kladenského regionu v
souvislosti s geologickým vývojem
oblasti a obecnými geologickými
principy. Program je realizován v
expozicích skanzenu a na haldě
Mayrau (v areálu skanzenu).

Časová
dotace

90 minut

90 minut

4 vyuč.
hodiny

Věková
skupina

Tematické
zaměření

2. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

2. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

2. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

Počet dětí ve
skupině

max. 20 dětí

max. 30 dětí

25

Cena

Poznámka

Organizátor

Probíhající
program

Regionální
muzeum Jílové u
Prahy,
http://www.muzeu
mjilove.cz

100 Kč/žák

Probíhající
program

Regionální
muzeum Jílové u
Prahy,
http://www.muzeu
mjilove.cz

30 Kč

Probíhající
program

Sládečkovo
vlastivědné
muzeum v Kladně,
http://www.omk.cz

100 Kč/žák

zpět na obsah
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Den Země

Tycho Brahe
(Muzeum
Benátecka)

Zoologické
vzdělávací
exkurze a
přednášky.

Fotografická
šifrovací hra s
geologem v
Geoparku
Barrandien

Environmentální program. Ukázka
živých zástupců (vodní bezobratlí,
obojživelníci), určování místních
druhů. Interaktivní setkání s
každodenností předků
prostřednictvím návštěvy skalního
obydlí Lhotka. Specifika regionu,
vztah člověka a jeho činnosti
vzhledem k prostředí, které ho
obklopuje. vztah k přírodnímu,
kulturnímu dědictví a krajině.
Program zaměřený na nejlepšího
pozorovatele hvězdné oblohy za
vlády Rudolfa II, který v závěru svého
života pobýval i na zámku v
Benátkách nad Jizerou.
Témata zoologických exkurzí a
přednášek jsou na individuální
domluvě vyučujícího s pracovníkem
muzea a jsou závislá na tom, co je
možné v dané době v přírodě vidět.

Odhalení šifry zkoumáním exponátů
v expozici geoparku a propojováním
s původním prostředím jejich vzniku.

Geologické programy sestavované
Geovědní
na míru pro objednané skupiny,
program na míru například komponovaný program
Hledači a průzkumníci

90 minut

60 minut

120 min

60 min.

dle
domluvy

2. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

Jedna
školní třída
(cca 30
žáků)

30,- Kč

Pravidelný
environmentální
projekt
probíhající v
týdnu Dne
Země 22. 4.

Regionální muzeum
Mělník,
https://www.muzeummelnik.cz

2. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

do 30 osob

30 Kč/1
žáka

Program
chystaný od
jara 2023

Muzeum
Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz

2. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

0-35

20 Kč

2. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

běžná
školní třída
nebo dle
domluvy

50 Kč/žák
min. 750,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit
všem věkovým
kategoriím

Muzeum Českého krasu,
http://muzeum-beroun.cz

2. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

Dle dohody,
větší
skupiny je
Dle rozsahu
možné
a náplně
rozdělit na
více
stanovišť,

Program lze
přizpůsobit
všem věkovým
kategoriím

Muzeum Českého krasu,
http://muzeum-beroun.cz

Hornické muzeum
Příbram,
https://www.muzeumpribram.cz

zpět na obsah
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Jako živý

Geologické
vzdělávací
exkurze a
přednášky

Botanické
vzdělávací
exkurze a
přednášky

Putování za
zlatem

Poznávání obojživelníků a plazů, jejich
nároků na prostředí, výskyt v Praze a
ve středních Čechách. Program je
založen na pozorování modelů, které
jsou k nerozeznání od živých zvířat, a
poslechu hlasů našich druhů žab. V
jarních měsících možnost pozorování
ropuchy zelené v zámeckém parku.
Témata geologických exkurzí a
přednášek jsou na individuální domluvě
vyučujícího s pracovníkem muzea.
Odehrávají se v expozici
(mineralogická sbírka) nebo v terénu
(podzemí; v omezeném počtu
účastníků)
Témata geologických exkurzí a
přednášek jsou na individuální domluvě
vyučujícího s pracovníkem muzea.
Odehrávají se v expozici
(mineralogická sbírka) nebo v terénu
(podzemí; v omezeném počtu
účastníků)
Účastníci se dozví základní údaje o
zlatě, jeho výskytu a způsobech těžby.
Na pracovních listech se seznámí se
vztahem výskytů zlatonosných žil a
rýžovišť zlata na vodních tocích. Ve
speciálně vytvořeném světě ve hře
Minecraft Education Edition pak
uskuteční výpravu, při které mají
podobným způsobem jako skuteční
geologové objevit a vykopat
zlatonosnou křemennou žílu. Krátce si
povíme, jak se zlato dostalo na
Berounsko a kde se zde v minulosti
rýžovalo. V letním období může
následovat krátká ukázka rýžování
zlata.

60 min

60 min

120 min

120 - 150
minut

1. a 2.
stupeň ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

2. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

2. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

2. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

25

30 Kč/1 žáka

Středočeské
Program
muzeum v Roztokách
probíhá v
u Prahy,
měsících
https://www.muzeumduben-červen
roztoky.cz

20 Kč

Hornické muzeum
Příbram,
https://www.muzeumpribram.cz

0-35

20 Kč

Hornické muzeum
Příbram,
https://www.muzeumpribram.cz

běžná školní
třída nebo
dle domluvy

100 Kč/žák
min. 1500,Kč/skupina

0-25

Program lze
přizpůsobit i
jiným věkovým
kategoriím

zpět na obsah
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Putování za
unikátem

Geologicko-vlastivědná vycházka
po okolí města Žebráku.
Představení geologického vývoje
regionu a lokálních zajímavostí,
nálezy zkamenělin a historie těžby.
Trasa je dvou-variantní: 1) lokalita
Štilec u Tlustice a/nebo 2) hrad
Točník. Program je možné uplatnit v
rámci příměstského tábora.

Příroda
Rakovnicka

Kurátorská prohlídka přírodovědné
expozice se zaměřením na faunu
okresu Rakovník + doprovodné
aktivity: hledání vybraných druhů
zvířat v expozici podle předlohy,
omalovánky zvířat.

Ze života sov sovy České
republiky

Přírodovědná přednáška prezentace s poslechem hlasů sov,
prohlídkou dermoplastických
preparátů a vývržků sov.

Jak může naše jednání ovlivnit dění
na druhém konci světa? Jaký vliv
mají na člověka jiné kultury? Co
nám jejich poznání může přinést?
Český malíř Otto Placht žije
s indiánským kmenem
v amazonském pralese a ve své
Cesta do pralesa
tvorbě spojuje domorodé i moderní
výtvarné tradice. Žáci se přenesou
do hlubin pralesa a načerpají jeho
magickou energii. Vlastní tvorbou
znázorní bohatství, o které bychom
přišli, kdybychom se chovali
nezodpovědně vůči planetě.

90 nebo
180 minut

45-90 min

45-90 min

90 minut

2. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

2. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

2. st ZŠ

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

2. st ZŠ

Skupina
max. 20 žáků
Přírodovědné
s ohledem
předměty
na
50 Kč / žák,
Program k dílu
(přírodopis,
bezpečnost pedagogický
ze stálé
fyzika,
uměleckých
doprovod
expozice GASK
zeměpis,
děl ve stálé
zdarma
biologie)
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

20-50

od 50
Kč/žák
min. od
1000,Kč/skupina

Lze přizpůsobit
i jiným věkovým
kategoriím.

Muzeum Českého krasu,
http://muzeum-beroun.cz

max 30

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Muzeum
Rakovník,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

max 30

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Muzeum
Rakovník,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz

zpět na obsah
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Paprsky světla

Světlo a tma. Skryté, nehmatné síly,
které člověka určují dokonce
podstatněji než vazby sociální. Jak
se světlo šíří? A jak se dá zobrazit?
Žáci se dozvědí a při pokusu si
vyzkouší, jak se šíří světlo
z bodového zdroje. Na základě
interpretace díla Luďka Filipského a
vlastní tvorbou dojdou k poznání, že
světlo není jenom věcí fyzikálních
zákonů. Potřebujeme ho k životu, ale
také v něm můžeme spatřovat cosi
hlubšího, co nám může přinášet
poznání v rovině duchovní.

90 minut

2. st ZŠ

Časová
dotace

Věková
skupina

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

Skupina
max. 20
žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl ve stálé
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Program k dílu
ze stálé
expozice GASK

Galerie Středočeského
kraje,
https://www.gask.cz

Cena

Poznámka

Organizátor

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Muzeum
Rakovník,
probíhající
program
květen červen

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm
.cz

Programy určené pro SŠ:
Název programu
Za stromy
rakovnického
parku

Obsah
sezónní vycházka Čermákovými
sady od budovy muzea k botanické
zahradě s výkladem o historii sadů,
parkové flóře a drobné architektuře
(busty, sochy, památníky)

45 min

SŠ

Tematické
Počet dětí ve
zaměření
skupině
Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
max 25
fyzika,
zeměpis,
biologie)

Programy určené pro všechny věkové kategorie:
Název programu

Obsah

Naučná stezka
Karla Čapka

Návštěvníci mohou využít tři okruhy
v délce 2, 6 a 10 km. K dispozici je
deset informačních panelů,
zahrnujících zdejší historii, faunu a
floru. Volně k dispozici je také mapa
stezky.

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

individuální

Pro
všechny
věkové
kategorie

Přírodovědné
předměty
(přírodopis,
fyzika,
zeměpis,
biologie)

neomezeně

zdarma

Probíhající
program

Památník Karla Čapka,
https://www.capekkarel-pamatnik.cz

zpět na obsah
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Společenskovědní předměty
(dějepis, občanská výchova)

Programy určené pro MŠ:
Název programu

Obsah

Za pokladem
s permoníkem

Děti se s lektorem a permoníky vydají
na zábavnou pouť historickým
centrem města, poznají důležité
stavby, plní úkoly, sbírají klíče a
nakonec objeví poklad.

Zdař Bůh!

Cílem vzdělávacího programu je
základní seznámení dětí s pojmy uhlí,
historie jeho vzniku, k čemu je dobré,
co je důl, kdo je horník a jaká byla
práce v dole.

Projděte se
Mělníkem s
kocourkem
Švarcíkem

Komentovaná zdramatizovaná
procházka historickým jádrem města
Mělníka s historikem a maskotem
muzea, kocourem Švarcem, za
poznáním památek, osobností.
Dramatické prvky, plnění úkolů,
hledání pokladu, témata např.
domovní znamení, jak to bylo s trhy,
lokty na měření, sv. Ludmila a sv.
Václav, soutok Labe s Vltavou aj.
přiblížení minulosti Města Mělníka a
jeho zajímavostí nejmladší generaci.
Pravidelný edukační program, hojně
využívaný školami v rámci regionální
výchovy, nové badatelské listy ve
spolupráci projektu MAP II. v ORP
Mělník.

Časová
dotace
45 min

1,5 hodiny

90 minut

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

MŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

MŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

MŠ

Nejčastěji
Společenskovědní
třída (30
předměty
žáků),
(dějepis,
vzhledem k
občanská
realizaci v
výchova)
terénu často
40 - 50

30

25

Cena

Poznámka

Organizátor

40 Kč

Probíhající
program

Sládečkovo
vlastivědné muzeum
v Kladně,
http://www.omk.cz

30 Kč

Probíhající
program

Sládečkovo
vlastivědné muzeum
v Kladně,
http://www.omk.cz

30,- Kč

Vzhledem k
exteriérovému
Regionální muzeum
charakteru
Mělník,
probíhá od
https://www.muzeumkonce dubna
melnik.cz
do června a
počátkem září.
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Interaktivní program v rámci
každoroční vánoční výstavy.
Samoobslužné zóny. Tematický
příběh v kostýmech. Smyslové
Interaktivní
vnímání. Interaktivní úkoly. Vánoční
program k
příběh. Tradice, zvyky, obyčeje.
vánoční výstavě
Polytechnická dílnička. Interiérový
projekt o českých svátečních tradicích.
Seznámení s životním stylem
uvedených časových etap.

Berounské
pověsti a
legendy

Sláva ti, sláva,
vévodo náš

Veliká noc

Program je určen v první řadě menším
dětem, které se skrze legendy a
strašidelné historky pocházející z
kronik seznamují s minulostí Berouna.

Kdo byl svatý Václav a proč je
patronem naší země? Proč slavíme
jeho svátek na konci září? Děti se
seznámí s legendou o svatém
Václavovi i s jeho uměleckými
zobrazeními.

Co se stalo o Veliké noci? A co jí
předcházelo? Co je to křížová cesta a
kdo a proč ji podstoupil? Děti poznají
příběh Velikonoc, seznámí se
s velikonočními zvyky, kouzly a
zázraky, které se prý o Velikonocích
dějí.

90 minut

90 minut

90 minut

60-90
minut
podle
cílové
skupiny

MŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

MŠ

Společenskovědní
předměty
běžná školní
(dějepis,
třída
občanská
výchova)

MŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

Skupina
max. 20
žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl. Větší
skupiny
dělíme.

50 Kč / žák, Program k dílu
Galerie
pedagogický
ze stálé
Středočeského kraje,
doprovod
expozice
https://www.gask.cz
zdarma
GASK

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

Skupina
max. 20
žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl. Větší
skupiny
dělíme.

50 Kč / žák, Program k dílu
Galerie
pedagogický
ze stálé
Středočeského kraje,
doprovod
expozice
https://www.gask.cz
zdarma
GASK

MŠ

Jedna třída
školní (cca
30 žáků)

40,- Kč

Vždy listopad
- prosinec.
Program
určen i pro
ZŠ, SŠ.

Regionální muzeum
Mělník,
https://www.muzeummelnik.cz

50,- Kč/žák
min. 750,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit i 1.
stupni ZŠ

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

zpět na obsah
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Programy určené pro 1. stupeň ZŠ:
Název programu

Obsah

Na jeden den
řemeslníkem

Cílem programu je seznámit žáka s
řemeslnými cechy v Jílovém. Žáci
pochopí, jaký
byl význam cechů a jejich patronů,
budou poznávat řemeslné nástroje
dnes již zaniklých řemesel pomocí
speciálních obrázků. Každý si
odnese otisk pečetidel řemeslných
cechů a vlastnoručně vyrobený
drátěný šperk. Program probíhá ve
stálé expozici Jílové v odlesku zlata.

Na jeden den
archeologem

Žáci se vypraví na improvizovaný
archeologický výzkum. Osvojí si
základní postupy práce archeologa,
budou poznávat nářadí, které
používá, a odkrývat archeologické
nálezy. Žáci se seznámí se
základní péčí o archeologické
nálezy. Budou poznávat materiál
(keramika, kost, kov aj.),
který se v archeologických situacích
v podmínkách Střední Evropy
obvykle dochová. V posledním
stupni programu si žáci vyzkouší
základy archeologické dokumentace
a osvojí si základy rekonstrukce
keramických nálezů.

Program rozvíjí schopnost dětí
interpretovat vystavený exponát.
Vlastní badatelskou činností budou
poznávat, k čemu mohly v pravěku
Cesta do pravěku
předměty sloužit. A také se naučí
řadu potřebných dovedností
tehdejšího člověka (mletí obilí,
předení, tkaní….)

Časová
dotace

90 minut

90 minut

1,5h

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
max. 30 dětí
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
max. 30 dětí
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

30

Cena

Poznámka

Organizátor

100 Kč/žák

Probíhající
program

Regionální muzeum
Jílové u Prahy,
http://www.muzeumjilo
ve.cz

100 Kč/žák

Probíhající
program

Regionální muzeum
Jílové u Prahy,
http://www.muzeumjilo
ve.cz

40 Kč

Probíhající
program

Sládečkovo
vlastivědné muzeum v
Kladně,
http://www.omk.cz
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Permoníci na
procházce

Lektor dětem formou hry zprostředkuje
první seznámení s historickým
centrem Kladna. Děti poznávají
nejvýznamnější stavby a srovnávají
minulost se současností. A také hledají
jména dvou permoníků.

Středověk na
Budči

Zážitkový vzdělávací program s
kostýmovanými lektory přibližující
dobu sv. Václava, který byl podle
legend na Budči vyučován. Lektoři se
s dětmi přenesou do doby sv. Václava
a prostřednictvím mnoha aktivit na
autentickém místě skupinu seznámí s
životem v raném středověku. Dále
představí patrona české země a
provedou žáky po jedné z
nejvýznamnějších památek Kladenska
i celé České republiky.

Cílem vzdělávacího programu je
základní seznámení žáků se
skanzenem Mayrau a jeho významem
Dolem nedolem a místem v historii Kladenska. Důraz je
kladen na osvojení pojmů horník, důl,
uhlí a pochopení základního principu
fungování černouhelného dolu

Poznej své
město, svůj
region

Komentovaná prohlídka historického
jádra města Mělníka za poznáním
minulosti, zajímavých památek,
osobností a specifik města nad
soutokem. Průvodci jsou historik a
edukátorka. Využití slepé mapy,
dramatické hříčky, témata např.
osobnost Karla IV., architektura města,
opevnění, zámek aj. Seznámení s
minulostí i určitými specifiky našeho
regionu. Orientace na časové přímce,
podpora zájmu o kulturní bohatství
regionu.

60 - 75
min

60 - 75
min

60-75
minut

90 minut

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

25

60

25

Jedna třída
školní (cca
30 žáků)

40 Kč

40 Kč

Probíhající
program

Vždy pouze
ve vypsaných
termínech.
Týden v
červnu a
týden v září.

Sládečkovo
vlastivědné muzeum
v Kladně,
http://www.omk.cz

Sládečkovo
vlastivědné muzeum
v Kladně,
http://www.omk.cz

40 Kč

Probíhající
program

Sládečkovo
vlastivědné muzeum
v Kladně,
http://www.omk.cz

30,- Kč

Pravidelný
edukační
program v
exteriéru,
hojně
využívaný
školami v
rámci
regionální
výchovy,
celoročně

Regionální muzeum
Mělník,
https://www.muzeummelnik.cz
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Velikonoční
dávnohrátky

PŘÍBĚH
PRAVĚKU aneb
Co bylo, když
nebyla škola

PŘÍBĚH
ARCHEOLOGIE
aneb Od střepů
k lidem

PŘÍBĚH
PŘEDMĚTŮ

Interaktivní program připomínající
regionální tradice předvelikonočního,
velikonočního údobí a jarních
zvyklostí na inscenovaném statku U
Kudrnů. Varianty příchod jara v životě
tehdejších dětí, postní neděle,
Pašijový týden. Dramatická a
polytechnická výchova, ústní lidová
slovesnost, vyzkoušení tradičních
činností. Kulturní bohatství regionu.
Program je zaměřen na zapojení dětí
do pravěké společnosti a představí
tak žákům alternativy trávení času v
dětství. Program žáky názorně
seznámí s hmotnou kulturou pravěku
a naznačí tak dávné kořeny našich
současných předmětů. Přivede také
žáky k zamyšlení nad relativitou
některých současných hodnot a
pomocí pravěkých analogií jim rozšíří
obzory vnímání našeho moderního
světa.
Žáci se dozvědí, čím se zabývá vědní
obor archeologie a budou rozumět
jeho roli ve společnosti. Zároveň
pochopí základní vědecké metody a
budou schopni aplikovat je i v
běžném životě. Pomocí kritického
badatelského přístupu pochopí,
jakým způsobem je možno zkoumat
nejstarší lidskou minulost a také její
význam pro nás samotné.
Program žáky názorně seznámí s
hmotnou kulturou pravěku a naznačí
tak dávné kořeny našich současných
předmětů. Žáci se prostřednictvím
jednotlivých stanovišť seznámí s v
pravěku dostupnými materiály, jejich
zdroji, obchodování s nimi a možnými
produkty, které z nich vznikaly.
Přivede také žáky k zamyšlení nad
získáváním surovin v dnešní době.

90 minut

120 min

120 min

90 min

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
Jedna školní
(dějepis,
třída (cca 30
občanská
žáků)
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
1 třída (max
(dějepis,
30 žáků)
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
1 třída (max
(dějepis,
30 žáků)
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
1 třída (max
(dějepis,
30 žáků)
občanská
výchova)

40,- Kč

Pravidelný
etnografický
projekt
podporující
lidové tradice
v jarním
období.

Regionální muzeum
Mělník,
https://www.muzeummelnik.cz

120,- Kč

Program
probíhající v
měsících
květen,
červen, září,
říjen

Ústav archeologické a
památkové péče
Středních Čech,
https://www.uappsc.cz

120,- Kč

Program
probíhající v
měsících
květen,
červen, září,
říjen

Ústav archeologické a
památkové péče
Středních Čech,
https://www.uappsc.cz

120,- Kč

Program
probíhající v
měsících
květen,
červen, září,
říjen

Ústav archeologické a
památkové péče
Středních Čech,
https://www.uappsc.cz
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Během venkovního programu se žáci
VÝLETY DO
setkají s pravěkými lidmi, popovídají si
PRAVĚKU do s nimi o životě v dávných dobách a
Neolitu/za Kelty naučí se od nich užitečné dovednosti
nezbytné pro přežití nejen v pravěku.

Havířský test

Během programu se žáci zábavnou
formou dozvědí, jak se stříbro těžilo,
zpracovávalo. Program pro MŠ a ZŠ v
zahradě u Hrádku.

Interaktivní program pro MŠ a ZŠ Česká vrcholná
"Cesta za gotikou", výtvarná dílna gotika v
výroba kamenické značky, stavění
modelech
modelů, pracovní listy.

Kutná Hora
četnická

Interaktivní program v Tylově domě
pro MŠ, ZŠ "Kutnohorská pátračka" aneb mladí četníci pátrají po starých
zločinech. Děti nahlédnou do četnické
činnosti na počátku 20. století v K.
Hoře. Komentované prohlídky s
autorem výstavy" Kutná Hora
četnická" s JUDr. Michalem Dlouhým

Interaktivní program pro MŠ a ZŠ v
Kamenném domě - kostýmovaná
Středověká
komentovaná prohlídka seznamující s
řemesla v Kutné
cechovní organizací v Kutné Hoře s
Hoře
poznávacím kvízem týkající se
cechovních předmětů.

120 min

45 -60
min.

45 - 60
min.

45 - 60
min.

45 - 60
min.

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
1 třída (max
(dějepis,
30 žáků)
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

25

25

25

25

120,- Kč

Program
probíhající v
měsících
květen,
červen, září,
říjen

Ústav archeologické a
památkové péče
Středních Čech,
https://www.uappsc.cz

30,- Kč

Stálý program
probíhající v
měsících
květen,
České muzeum
červen, září,
stříbra,
říjen. Program
https://www.cms-kh.cz
je možné
převést i do
míst ZŠ, MŠ
dle dohody.

30,- Kč

Program
probíhá od 1.
dubna - 16.
října 2022,
Hrádek
1.patro

30,- Kč

Program
České muzeum
probíhá od 17.
stříbra,
července - 30.
https://www.cms-kh.cz
října 2022

30,- Kč

Stálý program
probíhající v
České muzeum
měsících
stříbra,
duben,
https://www.cms-kh.cz
květen,
červen, září,
říjen, listopad

zpět na obsah
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Boleslav II. na
hradě
(pobočka hrad)

Program, jenž byl záměrně
vytvořen tak, aby pomáhal při
výuce regionálních a dějinných
souvislostí, dětem pomáhá chápat
dobu přelomu 1. tisíciletí, a to s
důrazem na místo, ve kterém žijí.
Zdejší hrad byl totiž založen
pravděpodobně Boleslavem II.
Pobožným v 2. polovině 10. století.
Město tedy nese jeho jméno. Do
doby knížete Boleslava se děti
přenáší prostřednictvím pokladu
denárů, který byl v Mladé Boleslavi
objeven teprve nedávno, a který
svým významem přesahuje hranice
střední Evropy. Děti se hravou
formou dozvídají o počátku
mincovnictví v raně středověkém
státě za doby prvních Přemyslovců
a učí se postupu ražby mincí.
Součástí je také návštěva krámu
kupce Jákoba, kde musí po
zkontrolování pravosti denárů na
kupeckých vahách zaplatit knížeti
daň z míru. Tou je naneštěstí ona
čerstvě vyrobená mince. K jejímu
opětovnému získání vede jen jedna
cesta – přes knížecí listinu. Písařů
má totiž kníže v celém státě
nedostatek a potřebuje pomoc od
skutečných vzdělanců! Po
přibližně 70. minutách strávených v
hradních prostorách odchází děti
obohaceny o nové poznatky, které
by si jinak složitě zapamatovávaly
ve školních lavicích. A co víc,
odnáší si vytoužený vlastnoručně
vyražený denár!

75 minut

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
do 30 osob
(dějepis,
občanská
výchova)

30 Kč/1
žáka

Probíhající
program

Muzeum
Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz

zpět na obsah

str. 32

Putovní výukový program
zaměřený na poznávání
významných pamětihodností města
a doplněný o pátrací hru. Vydejte
Stará tajemství
se s námi na náměstí i do ulic.
Mladé Boleslavi
Nahlédneme za oponu času,
(pobočka hrad)
poodkryjeme tajemství dávná i
nedávná. Sice ujdeme jen 2
kilometry, v čase však projdeme
celá tisíciletí.
Sláva tomu
Stálý program seznamující děti s
domu (pobočka
krásou lidové architektury regionu.
hrad)

Poznej město
(Muzeum
Benátecka)

Poznávání významných
pamětihodností města doplněné o
pátrací hru za pokladem.

Poznej obce
Bělska
(pobočka
Muzeum
Podbezdězí)

Stálý program seznamující děti s
krásou lidové architektury regionu.

Archevita Pohleď (d) z
Archevity

Každá věc, i ta nejobyčejnější,
skrývá za sebou zajímavý příběh.
Vydejme se společně po stopách
pravěku a prvních civilizací. Pohleď
z Archevity je lektorský program
určený hlavně pro menší děti,
během něhož se ocitnou i v roli
turistů v neznámém městě.
Součástí programu je prohlídka
archeologické expozice
ARCHEVITA – Stopami věků a
výtvarná dílna, během níž
prozkoumáme nejen výzdobu
neolitické keramiky.

120 minut

neomezeně

120 minut

neomezeně

90 minut

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

do 30 osob

30 Kč/1 žáka

Probíhající
program

Muzeum
Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

neomezeně

zdarma

Probíhající
program

Muzeum
Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

do 30 osob

30 Kč/1 žáka

Program
chystaný od
podzimu
2022

Muzeum
Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

neomezeně

zdarma

Probíhající
program

Muzeum
Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

50 Kč

Program
probíhající
celoročně

Středočeské muzeum v
Roztokách u Prahy,
https://www.muzeumroztoky.cz

25
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Muzeum na
cestách
(Muzeum
Benátecka)

Doby a nádoby

Muzeum na cestách je název
nového stálého vzdělávacího
programu. Zůstaňte ve Vaší třídě a
vydejte se s námi na dobrodružnou
cestu minulostí. Na Vaše pozvání
vezmeme náš muzejní kufřík plný
vzácných exponátů a přijedeme k
Vám. Rozbalíme pomůcky a
povíme si na začátek krapet teorie.
Co je muzeum? Čím se muzeum
zabývá? Co můžeme v muzeu
vidět? A poté to začne!
Představíme si práci muzejníka,
archeologa, etnografa i historika. A
bez praxe to přeci nejde: „Poznáte
co je tohle za předmět? Tak to
pěkně oddatujte a nezapomeňte
vyplnit evidenční kartu!“.
Prozkoumáme donesené artefakty
a zahrajeme si na hrdiny z naší
minulosti.
Edukační část programu: muzeum
jako instituce, muzeologie a
pravidla výstavnictví, muzejní
profese a jejich náplň činnosti,
poučné perličky z muzea (rozdíl
mezi aktivním a pasivním
červotočem?:))

vytvořeny pracovní listy, které
provedou dítě skrze úkoly celou
výstavou

90 minut

60 minut

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
do 30 osob
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

30

30 Kč/1
žáka

20,-

Probíhající
program

Muzeum Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz

Probíhající
program

Oblastní muzeum Prahavýchod, Arnoldinovský
dům,
https://brandys.muzeumbra
ndys.cz

zpět na obsah
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Týden s
archeologií v
muzeu

Co je
archeologie?

Cesta do
pravěku

Program je zaměřen na praktické
ukázky archeologických nálezů a
způsobů archeologické práce
(odkrývání simulovaného
archeologického naleziště,
vyhledávání metalických nálezů
detektorem, sestavování celku ze
zlomků..) a na práci s archaickými
technologiemi (mletí obilí na
rotačním mlýnu, prosévání, sekání
kamennou sekerou, práce s
kamennými nástroji, křesání,
tkaní...)
Prezentace a přednáška o oboru
archeologie - jak a kdy vznikl, co
zkoumá, jak a proč, co je
archeologický nález; praktické
ukázky archeologických nálezů,
ukázky a zkoušení jednoduchých
archaických výrobních technologií:
vrtání kamene, výrobky z hlíny,
tkaní na destičkovém stavu, drcení
obilí apod.
Komentovaná prohlídka
rekonstruované archeologické
expozice muzea se zaměřením na
unikátní lokalitu Přezletice - osada
lovců období starého paleolitu;
promítání multimediální
prezentace, praktická ukázka
modelů archaických nástrojů,
hmatové prvky, pracovní listy
k tématu

Povolání kolem Povídání o různých povoláních v
nás
souvislosti s PNÚO, parkem apod.

50 min

90 min

45 min

45 min

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

30

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

30,-

Program
probíhá v
měsíci
červen 2022

Oblastní muzeum Praha-východ,
Arnoldinovský dům,
https://brandys.muzeumbrandys.cz

30

30,-

Probíhající
program

Oblastní muzeum Praha-východ,
Arnoldinovský dům,
https://brandys.muzeumbrandys.cz

30

30,-

15

10,-

Program
Oblastní muzeum Praha-východ,
realizován od
Arnoldinovský dům,
1.6.2022
https://brandys.muzeumbrandys.cz

Stávající
program

Oblastní muzeum Praha-východ,
PNUO Panenské Břežany,
https://panenskebrezany.muzeumbrandys.cz

zpět na obsah
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Hravě a zábavně poznávejte naši
minulost! Tematické okruhy: Co je
Objevujte pravěk
archeologie? – Český pravěk
a středověk v
očima archeologa – Středověk v
muzeu
českých zemích očima archeologie
– Minulost našeho kraje

Hravě a zábavně poznávejte naši
minulost! Tematické okruhy: Zažij
dobu kamennou – Epochy
Objevujte pravěk
kamene, bronzu a železa – Jak se
a středověk v
žilo ve středověku – Zlaté pravěké
muzeu
ručičky – V kůži archeologa Člověk a příroda v zrcadle
archeologie

2 hod.

4 hod.

Naše město v
dějinách
(Muzeum
Bedřicha
Hrozného Lysá
nad Labem)

Žáci se seznámí v komentované
prohlídce s městem Lysá nad
Labem. Seznámí se se zajímavými
stavbami a základy dějin. K
dispozici jsou pracovní listy.

S havířem na
šichtu

Program seznamuje děti
s každodenností hornické činnosti
na Příbramsku před 100 a více
lety. Děti si v roli horníka projdou
jeho trasu do práce. Vhodné i pro
mladší předškolní věk (svezeme
se hornickým vláčkem).

60min

Montánní
průzkum dolu
Vojtěch nebo
Prokopské štoly

Základní seznámení s podzemím
prostřednictví historie, geologie,
ale také našich smyslů…

60 min
(průzkum
jednoho z
dolů)

45minut

Přednášková
verze
programu
probíhá buď v
muzeu v
Muzeum Podblanicka,
zámku ve
https://www.muzeumpodbl
Vlašimi nebo
anicka.cz
lze zajet
přímo do
školy, pro 2.
st ZŠ, SŠ
Zážitkové
půldenní
programy v
zámecké
Muzeum Podblanicka,
zahradě v
https://www.muzeumpodbl
Růžkových
anicka.cz
Lhoticích, i
pro 2. st ZŠ,
SŠ

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 75

20 Kč/os.

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 45

50 Kč/os.

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

cca 20
osob

40,-

Polabské muzeum,
https://www.polabskemuze
um.cz

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

40,-

Hornické muzeum
Příbram,
https://www.muzeumpribram.cz

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

40,-

Hornické muzeum
Příbram,
https://www.muzeumpribram.cz

0-25

0-25
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Archeologem
snadno a rychle

Během programu se děti dozví, kdo je
to archeolog a co dělá. Samy se na
chvíli stanou archeology při výzkumu,
kdy si „vykopou a určí“ vlastní nálezy.

Textilní dílna.
Nosil pračlověk
košili?

Praktická dílna s povídáním o textilu
v historii. Dozvíte se, jak a z čeho se
získával materiál, jak se zpracovával,
jaké pozůstatky po této činnosti
můžeme dnes jako archeologové najít
a budete si moci prakticky vyzkoušet
různé textilní techniky.

Příběh starých
věcí. Předměty,
které používali
naši předci aneb
experimentální
etnologie

Seznámení se s pěti předměty denní
potřeby, které v minulosti používali lidé
nejen na Příbramsku. Na jejich základě
se seznámíme nejen s historií, ale také
s cestou předmětu od původního
majitele do muzea. Všechny předměty
si v rámci experimentu děti samy
vyzkouší!

O muzeu

V první části programu se děti seznámí
s muzeem jako institucí a na příkladu
Hornického muzea Příbram si pomocí
hry ukážeme, jak muzeum funguje.
V druhé části se děti seznámí
s náplní práce jednoho z muzejních
odborníků a samy si něco vyzkouší:
botanika (pozorování botanickou
lupou), zoologa (vyhodnocování
pobytových stop zvěře, pozorování
v areálu Ševčinského dolu), geologa
(hledání a určení 1ks vzorku minerálu,
který si mohou odnést). Výběr
odborníka je na individuální domluvě
s vyučujícím.

Jídlo a pití v
minulosti

Povídání o stravování ve středověku a
novověku. Ukázka a po domluvě
možnost i ochutnání středověkých
jídel. Předvedení replik nádobí, vzorků
obilí a luštěnin.

90 min

90 min

60 min

90 min

60 min

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

0-25

0-25

0-25

0-25

0-25

50,-

Hornické muzeum
Příbram,
https://www.muzeumpribram.cz

50,-

Hornické muzeum
Příbram,
https://www.muzeumpribram.cz

40,-

Hornické muzeum
Příbram,
https://www.muzeumpribram.cz

50,-

Hornické muzeum
Příbram,
https://www.muzeumpribram.cz

40 Kč

Hornické muzeum
Příbram,
https://www.muzeumpribram.cz
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Malířova
kamenná paleta

Tvořivý program s krátkou přednáškou
na téma barvy - jak se v minulosti
vyráběly a používaly.

Prohlídka muzea
Komentovaná interaktivní prohlídka
s historikem či
muzejních expozic.
archeologem

Krok za krokem
Berounem

Účastníci se seznámí s historií,
legendami a architektonickým vývojem
města Berouna. Povíme si i o pro a proti
v případě lokace Berouna. Program bude
přizpůsoben věkové kategorii, případně
zaměření, skupiny

Za pokladem
Jenštejnského
domu

Děti pomocí pracovních listů řeší úkoly.
Na základě informací nabytých ve stálých
expozicích muzea tak získají kód k
otevření pokladu. Navíc se osobně
setkají s duchem Kateřiny z Jenštejna.
Určeno žákům 2. – 4. třídy.

Malířova
kamenná paleta

Tvořivý program s krátkou úvodní
přednáškou na téma barvy. Dozvíte se,
jak se v minulosti vyráběly a používaly a
sami si je zkusíte vyrobit.

Statní symboly
nebolí

Seznámení s českými státními symboly hravě.

Posviťme si na
obrozence

Žebrák a jeho okolí byly jedním z center
národního obrození na počátku 19.
století. Program seznamuje s
významnými rodáky a osobnostmi
spjatých s městem. Postavy jsou
představeny svými životními osudy, díly i
odkazem, pracuje se s materiály v rámci
menších skupin.

90 minut

60 - 90
minut

90 minut

60 minut

90 minut

60 minut

30 minut

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
běžná
(dějepis,
školní třída
občanská vých.)

80 Kč/žák
min. 1200,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit
všem
věkovým
kategoriím

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
běžná
(dějepis,
školní třída
občanská vých.)

50,- Kč/žák
min. 750,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit
všem
věkovým
kategoriím

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
běžná
(dějepis,
školní třída
občanská
výchova)

od 50,Kč/žák
min. 750,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit
všem
věkovým
skupinám

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
běžná
(dějepis,
školní třída
občanská
výchova)

50,- Kč/žák
min. 750,Kč/skupina

Program je
vhodný pro 2.
- 4. třídu ZŠ

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
běžná
(dějepis,
školní třída
občanská
výchova)

80,- Kč/žák
min. 1200,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit i 2.
stupni ZŠ

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
běžná
(dějepis,
školní třída
občanská vých.)

50,- Kč/žák
min. 750,Kč/skupina

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

30,- Kč/žák
min. 450,Kč/skupina

10-20

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz
Program lze
přizpůsobit i
jiným
věkovým
kategoriím

zpět na obsah
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Co je muzeum a
jak pracuje

Komentovaná prohlídka muzea s
průvodcem + doprovodné aktivity:
vyplnění pracovních listů, hledání
vybraných předmětů v muzejní
expozici, využití všech interaktivních 45-90 min
.prvků expozic (kuličková herna, liščí
nora, rybí akvária, popř.
ostrostřelecká střelnice na Pražské
bráně)

Komentovaná procházka po
památkách ve městě (muzeum,
kostel, zvonice, židovská čtvrť,
mariánský sloup) s návštěvou
Za historií města
Vysoké brány zaměřená na historii
Rakovníka
města s vyhlídkou na historické
centrum + doprovodné aktivity:
sbírání indicií do tajenky za splněné
úkoly, nalezení pokladu.

Velikonoční
zvyky

Přednáška z oblasti lidové výroční
obřadnosti - tradiční zvyky postního
předvelikonočního období a
vlastních Velikonoc, zvyky
současné.

Přednáška z oblasti lidové výroční
obřadnosti - procházka adventním
Advent a Vánoce
časem našich předků, slavení
Vánoc, současné tradice.

Zpracování
mléka v tradiční
venkovské
domácnosti

Přednáška - popis postupu od
dojení mléka, stání, sbírání
smetany, výroba tvarohu, sýrů a
másla; co je syrovátka a podmáslí,
pověry spojené se stloukáním
másla, využití. v domácnosti +
doprovodné aktivity: vlastnoručně
vyrobit podle receptů tvarohovou
pomazánku ke svačině

45-90 min

45-90 min

45-90 min

45-90 min

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max 30

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max 10

max 30

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Muzeum
Rakovník,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

max 25

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Muzeum
Rakovník,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

max 30

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Muzeum
Rakovník,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Muzeum
Rakovník,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

max 50,- (dle
Muzeum T. G. M.
Muzeum
náročnosti
Rakovník,
Nové Strašecí
programu)
https://www.muzeumtgm.cz
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Stará škola historie Kolína a
jeho osobnosti

Edukační program vhodným
způsobem doplňuje výuku dějepisu
a přináší informace o dějinách
města Kolína a jeho osobnostech.
Program probíhá v moderní
multimediální expozici.

Výukový program poutavým a
zábavným způsobem seznamuje
účastníky s pojmem „muzeum“. Děti
Tajemství muzea získají základní informace o činnosti
a fungování této instituce. Zároveň
si v praxi vyzkouší některé z
muzejních profesí.
Program využívající autentické
prostředí kouřimského skanzenu
seznamuje s životem dětí na české
Co dělaly děti na
vesnici před 150 lety. Malé děti
vsi
prožívají den od probuzení, přes
oblékání, snídani a dětské hry.
Součástí programu je dílna.

Po práci legraci

Zážitkově vzdělávací program
nabízí možnost seznámit se se
školními i mimoškolními
povinnostmi dětí v české vesnici na
konci 19. století. Součástí programu
je dílna.

Vzdělávací program nabízí čas
strávený v autentickém prostředí
Muzea lidových staveb, přináší
Jak je rok dlouhý zkušenost práce s dobovými
…
prameny a reáliemi a podporuje
tvořivost a zájem o tradiční řemesla
pomocí méně známých metod
lidové tvorby.

Masopust
držíme!

Edukační program prochází celým
masopustním obdobím, přináší
povědomí o tradičních lidových
maškarách, jejich symbolice a
původu dnešních karnevalů.
Součástí programu je dílna.

60 min.

60 min.

75 min.

90 min.

120 min.

75 min.

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

50,- Kč

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

50,- Kč

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

80,- Kč

Skanzen
Regionální muzeum v
Kouřim, stálá
Kolíně,
nabídka
http://www.muzeumkolin.cz

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

80,- Kč

Skanzen
Regionální muzeum v
Kouřim, stálá
Kolíně,
nabídka
http://www.muzeumkolin.cz

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

80,- Kč

Skanzen
Regionální muzeum v
Kouřim, stálá
Kolíně,
nabídka
http://www.muzeumkolin.cz

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

80,- Kč

Skanzen
Regionální muzeum v
Kouřim, stálá
Kolíně,
nabídka
http://www.muzeumkolin.cz

Kolín,
Regionální muzeum v
Bartolomějské
Kolíně,
návrší, stálá
http://www.muzeumkolin.cz
nabídka

Kolín, stálá
nabídka

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.cz
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Šest nedělí v
postě

Hody, hody!

Zážitkový program prochází
pomocí didaktických her, dialogu,
práce ve skupinách i výtvarné
činnosti obdobím
předvelikonočního půstu, které je
bohaté na rozmanité lidové tradice
a pověry.
Edukační program seznamující s
postními a velikonočními zvyky a
tradicemi. Součástí je prohlídka
velikonoční instalace a rukodělná
dílna.

Čas adventní a
vánoční

Vzdělávací program seznamuje s
podstatou Vánoc, představuje
tajemné adventní postavy a
tradiční zvyky adventního a
vánočního období. Součástí je
prohlídka vánoční instalace a
rukodělná dílna.

Anděl pro Vitíka

Může se stát výtvarným
materiálem opravdu cokoliv? Jak
vnímáme přátelství a kdo je pro
nás anděl? Žáci se seznámí
s umělkyní, která dávala
odpadkům ze smetiště novou tvář
a šanci na druhý život. Tiše stojící
socha Anděl pro Vitíka od sochařky
Věry Janouškové je poctou jejímu
dobrému příteli. Žáci se inspirují
umělkyní a vytvoří pomocí
netradičních materiálů svého
anděla.

Tvarohraní

Kdo jsou lidé, které Josef Čapek ve
svých obrazech zachytil, a proč je
maloval? Co je to kubismus? Jak
se s ním Josef Čapek seznámil a
proč se k němu na nějaký čas
přiklonil? Program k obrazu
Kolovrátkář zavede žáky a
studenty do světa geometrických
tvarů a sociálních témat.

180 min.

60 min.

60 min.

60-120
minut
podle
cílové
skupiny

60-120
minut
podle
cílové
skupiny

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

80,- Kč

Skanzen
Regionální muzeum v
Kouřim, stálá
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.cz
nabídka

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

80,- Kč

Skanzen
Regionální muzeum v
Kouřim, stálá
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.cz
nabídka

1. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

80,- Kč

Skanzen
Regionální muzeum v
Kouřim, stálá
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.cz
nabídka

1. st ZŠ

Skupina max.
20 žáků s
Společenskovědní ohledem na
předměty
bezpečnost
(dějepis,
uměleckých
občanská
děl ve stálé
výchova)
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Program k
dílu ze stálé
expozice
GASK

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz

1. st ZŠ

Skupina max.
20 žáků s
Společenskovědní ohledem na
předměty
bezpečnost
(dějepis,
uměleckých
občanská
děl ve stálé
výchova)
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Program k
dílu ze stálé
expozice
GASK

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz

zpět na obsah
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Programy určené pro 2. stupeň ZŠ:
Název programu

Obsah

Ora et labora

Vzdělávací program probíhá v
rámci stálé expozice zaměřené na
historii benediktinském kláštera
Sv. Jana
Křtitele na Ostrově u Davle s
názvem Ora et
labora (Modli se a pracuj) a
zábavnou formou představuje
středověký svět práce a
vzdělanosti. Žáci se částečně
seznámí se způsobem
středověkého života v klášteře.
Praktická část: Žáci si vyzkouší
dovednost psaní na voskové
tabulky pomocí měděného
stylu. Následně si osvojí psaní
brkem a inkoustem (kaligrafii) se
snahou vytvořit část
iluminovaného rukopisu.
Prohlédnou si, jak vypadalo
skriptorium a sáhnou si na
skutečný pergamen. V další části
programu se
žáci budou věnovat kresbě
reliéfních dlaždic Ostrovského
kláštera na milimetrový papír
a vyzkouší si tak základy
archeologické dokumentace.

Cesta do 19.
století

Program zaměřený na každodenní
život našich předků. Zahrnuje
úvodní prezentaci o tzv. dlouhém
19. století, návštěvu expozice a
samostatné aktivity: poznávání
historických předmětů, draní peří,
psaní krasopisem a několik
tematických aktivit.

Časová
dotace

90 minut

2h

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30
dětí

100 Kč/žák

Probíhající
program

Regionální muzeum Jílové
u Prahy,
http://www.muzeumjilove.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

30

40 Kč

Probíhající
program

Sládečkovo vlastivědné
muzeum v Kladně,
http://www.omk.cz

zpět na obsah
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Archeologie
pravěku

Program byl veden formou online
semináře v době domácí výuky. V
současné době se seminář může
realizovat přímo v muzeu nebo ve
škole. Zábavný vzdělávací
program netradičně doplní výuku
dějepisu. Nabízí poutavé a
zábavné nahlédnutí do
archeologické praxe, přednáška je
propojena s prezentací obrázků z
terénu, kde si vysvětlíme, co je
vlastně archeologie, co dělá
správný archeolog a čím je tato
práce důležitá pro nás pro všechny.
Ukážeme si, co lze najít pod zemí,
včetně originálních archeologických
nálezů, přesnou anatomickou
repliku kostry, mamutí zub a mnoho
dalšího, co se jen tak nevidí.

Kladno za
protektorátu

Žáci se seznámí s regionálními
událostmi z období Protektorátu
Čechy a Morava: příjezd německé
armády do Kladna, stanné právo po
zastřelení W. Kniesta, věznění
odpůrců v sokolovně, gestapo v
Kladně, Poldisiedlung…

Studenti na
špacíru

Za doprovodu lektora si žáci
projdou historické jádro města a
prostřednictvím dobových fotografií
a map porovnají minulost se
současností. Během cesty budou
také hrát hru, na jejímž konci
najdou schránku s odměnou.

45 minut

2h

1,5h

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30
dětí

600Kč
celkem za
seminář

Probíhající
program

Regionální muzeum Jílové
u Prahy,
http://www.muzeumjilove.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

30

40 Kč

Probíhající
program

Sládečkovo vlastivědné
muzeum v Kladně,
http://www.omk.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

30

40 Kč

Probíhající
program

Sládečkovo vlastivědné
muzeum v Kladně,
http://www.omk.cz

zpět na obsah
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Program má za cíl účastníky
seznámit s pravěkým vývojem
regionu. V jednotlivých krocích si
představíme revoluci prvních
zemědělců v mladší době
kamenné, bohatství lidu v době
bronzové a neuvěřitelné inovace
Keltů v době železné. Na základě
pravěkých technologií si žáci osvojí
různé činnosti pravěkého člověka,
ukázka originálních
archeologických nálezů jim zase
usnadní orientaci v materiální
kultuře. Cílem programu je
pochopit, jaký má poznání minulosti
člověka přínos současné
společnosti a zároveň vést žáky k
respektu k našemu kulturnímu
dědictví. Praktická část programu:
Cesta do
žáci se seznámí s dělením pravěku
pravěku Jílovska a prohlédnou si regionální
archeologické nálezy, případně si
osahají jejich repliky; vlastnoručně
se pokusí nadrtit obilí na replice
pravěké zrnotěrky (neolit) a
seznámí se s významem
zemědělství a sedentarismem;
pochopí, jaké procesy vedly k práci
s kovem, jak se dosáhlo výroby
slitiny a jak probíhala tavba mědi pomocí měchu se pokusí
"rozdmýchat "metalurgickou výheň
(doba bronzová); osvojí si znalosti
o keltských inovacích a vyzkouší si
odemykat dveře keltským klíčem a
vyrazit si keltskou minci "duhovku".
Žáci si z programu odnesou nejen
znalosti, ale také vlastnoručně
vyrobený pravěký šperk z mušliček
kauri.

90 minut

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30
dětí

100Kč/žák

Program
chystaný od
září 2022

Regionální muzeum Jílové
u Prahy,
http://www.muzeumjilove.cz

zpět na obsah
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Pracovní den na
Mayrovce

Cílem vzdělávacího programu je
základní seznámení žáků
s fungováním černouhelného dolu
na Kladensku jako prostoru, jehož
fungování zajišťuje kooperace
a spolupráce mnoha odborných
profesních skupin. („Důl nedělá
jenom horník.“)

Život ve
Komentovaná prohlídka stálé
středověké Kutné expozice "Město stříbra", na Hrádku
Hoře
pracovní listy , vhodné pro ZŠ

Putování za
pokladem

Pracovní listy pro stálou expozici
"Město stříbra" na Hrádku s
odměnou - pokladem na konci
putování. Pro ZŠ i rodiny s dětmi.

Komentovaná prohlídka se
Spolkový život a zábavným kvízem ve stálé expozici
osobnosti Kutné "Královské horní město Hory v 19. století měšťanská kultura a život v 17. 19. století" Vhodné pro ZŠ.

Komentovaná prohlídka Lapidária v
Umění kameníků
Kamenném domě představuje
středověké Kutné
architektonické gotické prvky, které
Hory
vznikaly v Kutné Hoře

2 - 2,5
hodiny

45 - 60
min.

45 - 60
min.

45 min.

45 min.

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

25

25

25

25

25

40 Kč

Probíhající
program

Sládečkovo vlastivědné
muzeum v Kladně,
http://www.omk.cz

30,- Kč

Stálý program
probíhající v
měsících
duben,
květen,
červen, září,
říjen, listopad

České muzeum stříbra,
https://www.cms-kh.cz

15,- Kč

Stálý program
probíhající v
měsících
dubenlistopad

České muzeum stříbra,
https://www.cms-kh.cz

30,- Kč

Stálý program
probíhající v
měsících
duben,
květen,
červen, září,
říjen, listopad

České muzeum stříbra,
https://www.cms-kh.cz

30.- Kč

Stálý program
probíhající v
měsících
duben,
květen,
červen, září,
říjen, listopad

České muzeum stříbra,
https://www.cms-kh.cz

zpět na obsah
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Interaktivní program k stálé
expozici k životu a dílu J.K. Tyla.
Josef Kajetán Tyl Četba z kutnohorských děl
J.K.Tyla a jeho korespondence,
pracovní listy. Vhodné pro ZŠ

V době napjatého očekávání
letních prázdnin nabídne Muzeum
Mladoboleslavska zájemcům z řad
veřejnosti a především školním
skupinám (v návaznosti na kulturní
projekt Pod Davidovou hvězdou)
procházku městem po stopách
židovských spoluobčanů napříč
staletími. Vydáme se na místo
autentického objevu pokladu
Od Baševiho k
židovského kupce Meira ben
Ledererovým Kopela, který tudy procházel na
Židé na
počátku 18. století. Navštívíme
Mladoboleslavsku
prostor bývalé židovské čtvrti a
(pobočka hrad)
zastavíme se u domů, kde
pobývali naši židovští spoluobčané
až do 2. světové války. Uvidíme
také hřbitov s hrobem Jakuba
Baševiho, finančníka Rudolfa II.
Putování symbolicky zakončíme
na boleslavském hradě, kde bylo
přes tisíc židů v letech 1940 až
1943 internováno a odtud posláno
dále do koncentračních táborů.

Páni z Dražic
(Muzeum
Benátecka)

Středověký program probíhající
přímo v muzejní expozici.

45 min.

90 minut

90-120
minut

30,- Kč

Stálý program
probíhající v
měsících
duben,
květen,
červen, září,
říjen

České muzeum stříbra,
https://www.cms-kh.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
do 30 osob
občanská
výchova)

30 Kč/1
žáka

Program
chystaný od
jara 2023

Muzeum Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
do 24 osob
občanská
výchova)

30 Kč/1
žáka

Probíhající
program

Muzeum Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz

25

zpět na obsah
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Archevita Vykladači
historie

Lektorská interaktivní
komentovaná prohlídka
archeologické expozice
ARCHEVITA – Stopami věků
nabídne studentům
prohloubení jejich znalostí.
Zaměříme se na architekturu,
řemesla a společenský život.
Součástí programu je
prohlídka archeologické
expozice, práce ve skupinách.
Studentům jsou k ruce i
pracovní listy.

Zdenka
Braunerová

Archeologické
nálezy z regionu
Roztok

Zámek v
proměnách
staletí

Abeceda
renesance

60 min

Společenskovědní
předměty
2. st ZŠ
(dějepis,
občanská
výchova)

Přednáška o životě a díle
umělkyně. Prezentace fondu
ve sbírkách muzea.

60 minut

Společenskovědní
předměty
2. st ZŠ
(dějepis,
občanská vých.)

Přednáška s možností
navštívit významnou
archeologickou lokalitu Levý
Hradec.

60120min

Společenskovědní
předměty
2. st ZŠ
(dějepis,
občanská vých.)

Prohlídka interiérů a exteriérů
zámku Vlašim spojená s
výkladem o stavebních slozích
a fázích výstavby zámku

Zámek Vlašim jako cenná
ukázka pozdně renesanční
architektury, prohlídka interiérů
a exteriérů zámku, výklad o
stavebních zajímavostech

2 hod.

2 hod.

Společenskovědní
předměty
2. st ZŠ
(dějepis,
občanská
výchova)

Společenskovědní
předměty
2. st ZŠ
(dějepis,
občanská
výchova)

25

25

25

max. 30

max. 30

50 Kč

Program
probíhající
celoročně

Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy, https://www.muzeumroztoky.cz

30 Kč

Program
probíhá v
měsících
duben-červen

Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy, https://www.muzeumroztoky.cz

30 Kč

Program
probíhá v
měsících
duben-červen

Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy, https://www.muzeumroztoky.cz

60 Kč/os.,
ŠSK 45
Kč/os.

Zkrácená
verze 1 vyuč.
hodina, cena
40 Kč/os., pro
Muzeum Podblanicka,
děti ze škol
https://www.muzeumpodblanicka.cz
Středočeského
kraje 25
Kč/os., i pro 1.
st ZŠ, SŠ

60 Kč/os.,
ŠSK 45
Kč/os.

Zkrácená
verze 1 vyuč.
hodina, cena
40 Kč/os., pro
Muzeum Podblanicka,
děti ze škol
https://www.muzeumpodblanicka.cz
Středočeského
kraje 25
Kč/os., i pro 1.
st ZŠ, SŠ
zpět na obsah
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Auerspergové

Město Vlašim kronika
stavebních stylů

Prohlídka expozice věnované
posledním šlechtickým
majitelům zámku Vlašim
spojená s výkladem o životě
šlechty od 18. do 19. stol.

Procházka městem Vlašimí
s výkladem o stavebních
stylech, zastavení u
významných objektů města

Procházka
vlašimským
zámeckým
parkem

Prohlídka expozice Zámecké
parky v zámku a následná
prohlídka zámeckého parku s
výkladem k dochovaným i
zaniklým objektům parkové
architekturu

Seznámení s
knihovnou

Žákům je formou prezentace
představena knihovna, její
historie a služby. Mobilní hra otázky a odpovědi. Exkurze po
výpůjčním oddělení, aktivity ve
volném výběru. Na závěr
zpětná vazba pomocí některé
z metod kritického myšlení.

2 hod.

2 hod.

Společenskovědní
předměty
2. st ZŠ
(dějepis,
občanská
výchova)

Společenskovědní
předměty
2. st ZŠ
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

max. 30

2 hod.

Společenskovědní
předměty
2. st ZŠ
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

90 minut

Společenskovědní
předměty
2. st ZŠ
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

30 Kč/os.,
ŠSK 30
Kč/os.

Zkrácená
verze 1 vyuč.
hodina, cena
15 Kč/os., pro
Muzeum Podblanicka,
děti ze škol
https://www.muzeumpodblanicka.cz
Středočeského
kraje 15 Kč
/os., i pro 1. st
ZŠ, SŠ

60 Kč/os.,
ŠSK 45
Kč/os.

Zkrácená
verze 1 vyuč.
hodina, cena
40 Kč/os., pro
Muzeum Podblanicka,
děti ze škol
https://www.muzeumpodblanicka.cz
Středočeského
kraje 25
Kč/os., i pro 1.
st ZŠ, SŠ

60 Kč/os.,
ŠSK 45
Kč/os.

Zkrácená
verze 1 vyuč.
hodina, cena
40 Kč/os., pro
Muzeum Podblanicka,
děti ze škol
https://www.muzeumpodblanicka.cz
Středočeského
kraje 25
Kč/os., i pro 1.
st ZŠ, SŠ

Středočeská vědecká knihovna v
Kladně, https://svkkl.cz
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Od destiček ke
knihám

Kdy a jak vzniklo písmo? Kdo
rozluštil hieroglyfy? Na co se
psalo v Mezopotámii? To a
ještě více se dozvíte na lekci
věnované písmu, psacím
látkám, knihám a nejstarším
knihovnám. Dále přiřazování
pojmů, křížovka a jako suvenýr
si odnesete vámi napsané
jméno v kódovaném písmu.

Komentované
prohlídky stálé
výstavy
(Polabské
národopisné
Muzeum Přerov
nad Labem)

Prohlídka stálé výstavy v
chalupách v horní části
skanzenu a aktuálních výstav
ve výstavních sálech
doprovázená komentářem
lektorky Polabského muzea

Komentované
prohlídky
vánoční /
velikonoční
výstavy
(Polabské
národopisné
Muzeum Přerov
nad Labem)

Prohlídka vánoční / velikonoční
výstavy v chalupách v horní
části skanzenu a ve výstavních
sálech doprovázená
komentářem lektorky
Polabského muzea

Bedřich Hrozný a
říše Chetitů
(Muzeum
Bedřicha
Hrozného Lysá
nad Labem)

Žáci se seznámí v
komentované prohlídce s
životem a dílem lyského rodáka,
Bedřicha Hrozného. V druhé
části poznají starověkou říši
Chetitů, chetitské panovníky,
hlavní město Chatušaš. K
dispozici jsou pracovní listy.

Barokní Lysá
(Muzeum
Bedřicha
Hrozného Lysá
nad Labem)

Žáci se seznámí v
komentované prohlídce s
barokem v Lysé nad Labem.
Seznámí se s architekturou ve
městě a s rodem Šporků. K
dispozici jsou pracovní listy.

70 minut

Společenskovědní
předměty
2. st ZŠ
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

60 minut

Společenskovědní
předměty
2. st ZŠ
(dějepis,
občanská
výchova)

40 osob

50,-

Polabské muzeum,
https://www.polabskemuzeum.cz

60 minut

Společenskovědní
předměty
2. st ZŠ
(dějepis,
občanská
výchova)

40 osob

50,-

Polabské muzeum,
https://www.polabskemuzeum.cz

45minut

Společenskovědní
předměty
2. st ZŠ
(dějepis,
občanská
výchova)

20 -30
osob

40,-

Polabské muzeum,
https://www.polabskemuzeum.cz

45minut

Společenskovědní
předměty
2. st ZŠ
(dějepis,
občanská
výchova)

cca 20
osob

40,-

Polabské muzeum,
https://www.polabskemuzeum.cz

Středočeská vědecká knihovna
v Kladně, https://svkkl.cz
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Vycházka po
Březových
Horách

Beroun královské město

Berounské
opevnění

Vlastivědná
procházka na
míru

Vycházka po Březových Horách
seznámí děti nejen
s nejvýznamnějšími památkami této
oblasti, ale také s životem jejích
obyvatel před 100 a více lety.
Primárně je tento program určen pro
příbramské školy.
Přednáška určená prvotně pro
pohybově znevýhodněné občany,
která jim zpřístupňuje město Beroun s
jeho architekturou a historií. Vhodné i
pro on-line vysílání.
Návštěva berounské Horní brány s
výkladem o berounských hradbách.

Zajímá vás historie okolí vaší
školy/vsi/bydliště? Objednejte si
vlastivědnou vycházku sestavenou na
míru.

Mimoevropské
starověké
civilizace

Přednáška shrnuje vývoj nejstarších
civilisací - Egypta, Mezopotámie a v
údolí Indu - a jejich vzájemné
provázání - přednáška je určena
hlavně pro školy

Sedm divů světa

Přednáška ukáže stavby, které sami
lidé starověku považovali za
nejúžasnější výtvory lidské mysli.

Jak se žilo před
rokem 1989

Výkladový program. Pomocí
prezentace se žáci seznámí s
dějinami každodennosti v době mládí
svých (pra)rodičů

90 min

90 minut

90 minut

dle
domluvy

45 - 90
minut

60 minut

60 minut

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
běžná školní
(dějepis,
třída i jiné
občanská
kolektivy
výchova)

50,- Kč/žák
min. 750,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit
všem
věkovým
skupinám

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
běžná školní
(dějepis,
třída
občanská
výchova)

60,- Kč/žák
min. 900,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit
všem
věkovým
skupinám

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
běžná školní
(dějepis,
třída
občanská
výchova)

od 60,Kč/žák
min. od
1200,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit
všem
věkovým
skupinám

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
běžná školní
(dějepis,
třída
občanská
výchova)

50,- Kč/žák
min. 750,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit i 1.
stupni ZŠ

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
běžná školní
(dějepis,
třída
občanská
výchova)

50,- Kč/žák
min. 750,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit i 1.
stupni ZŠ

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
běžná školní
(dějepis,
třída
občanská
výchova)

50,- Kč/žák
min. 750,Kč/skupina

Program lze
přizpůsobit i
SŠ

Muzeum Českého
krasu,
http://muzeumberoun.cz

0-30

Hornické muzeum
Příbram,
https://www.muzeu
m-pribram.cz

30,-
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Venkovní program zahrnuje
putování po památkách a
zajímavostech Hořovic podle
tematických okruhů. Lze realizovat
Komentované
okruh církevních památek,
vycházky
architektonický či rekreační
městem Hořovice
(zámek, park, zahrada). V případě
domluvy je možné do některých
objektů se podívat i do interiérů
(kostel, loreta, synagoga).
Samoobslužný doprovodný
program pro rodiny s dětmi i
tábory. Zahrnuje pracovní list a
Šifra pánů z
luštění šifer, podle správných
Říčan
odpovědí nalezených v muzejní
expozici nebo na nádvoří Starého
zámku lze získat kód od truhly s
pokladem.
Komentovaná prohlídka sezónní
výstavy Svět středověkých her s
možností některé druhy zábavy si
na vlastní kůži vyzkoušet.
Hravý středověk
Návazný edukační program
zahrnuje rytmická cvičení, poslech
a interpretaci historické písně a její
pohybové vyjádření.
Aktivita zahrnuje prohlídku stálé
muzejní expozice Z dějin města
Žebrácká řemesla Žebráku a následné představení
fungování řemesel a cechů včetně
jejich zastoupení ve městě.
Kurátorská prohlídka expozice s
praktickou ukázkou pravěkých i
středověkých sbírkových předmětů
(štípané a broušené kamenné
Archeologie
nástroje, keramické nádoby,
Rakovnicka
bronzové předměty, švartna) +
doprovodné aktivity: vyplnění
pracovních listů, skládaní puzzle
pravěké keramické nádoby a
hrobu velkomoravského bojovníka.

90 minut

30 minut

30 minut

30 minut

45-90
min

od 50,Kč/žák
min. 750,Kč/skupina

Vhodné pro
všechny druhy
organizovaných
skupin (školy,
turistické
oddíly, tábory,
kluby seniorů)

Muzeum Českého krasu,
http://muzeum-beroun.cz

10,Kč/pracovní
list

Vhodné pro
všechny druhy
organizovaných
skupin (školy,
turistické
oddíly, tábory,
kluby seniorů)

Muzeum Českého krasu,
http://muzeum-beroun.cz

10-20

30,- Kč/žák
min. 450,Kč/skupina

Vhodné pro
ZUŠ i ZŠ (6-12
let) pouze na
předchozí
objednání, v
roce 2022

Muzeum Českého krasu,
http://muzeum-beroun.cz

Program lze
přizpůsobit i
jiným věkovým
kategoriím

Muzeum Českého krasu,
http://muzeum-beroun.cz

Pobíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

10-20

30,- Kč/žák
min. 450,Kč/skupina

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max 30

15,-/20,(doprovod
zdarma)

20-40

samostatně
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Bitva u
Rakovníka 1620

Kurátorská prohlídka expozice s
archeologem + doprovodné aktivity:
úkoly ve skupinách (hledání
předmětů ve vitrínách, obrázků v
listovacím monitoru, objektů na
modelu atd.) fotopoint v kulise
Buquoyova portrétu, skládání
kostek s portréty vojáků, ražení
mince.

Keltové na
Novostrašecku

Kurátorská prohlídka expozice s
archeologem + doprovodné aktivity:
úkoly ve skupinách (pletení plotu,
skládání puzzle, mleté obilí, výroba
keltského amuletu z drátu nebo
keraplastu, pracovní listy).

Po stopách T. G.
Masaryka

Komentovaná prohlídka expozice +
doprovodné aktivity: úkoly ve
skupinách (pracovní listy, audio a
video ukázky, fotopoint).

sezónní vycházka od budovy
muzea na cca 3 km vzdálené
Archeologické
lokality Hlavačov (terénní
památky kolem pozůstatky raně středověkého
města Rakovníka hradu) a Na Kokrdech (terénní
pozůstatky reduty z bitvy u
Rakovníka 1620)

45-90 min

45-90 min

45-90 min

120 min

Komentovaná procházka na
Za opevnění
Vysokou bránu zaměřená na
45-90 min
města Rakovníka stavební historii a opevnění města +
doprovodné aktivity.

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max 30

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

max 25

max 50,- (dle
náročnosti
programu)

Muzeum
Nové
Strašecí,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

max 30

15,(doprovod
zdarma),
*100,jednorázový
poplatek na
skupinu za
lektorský
program (po
telefonické
domluvě
předem)

Muzeum T. G.
Masaryka v
Muzeum T. G. M.
Lánech,
Rakovník,
probíhající
https://www.muzeumtgm.cz
program.

Probíhající
program
Muzeum T. G. M.
duben Rakovník,
červen a září - https://www.muzeumtgm.cz
říjen

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max 25

15,-/20,(doprovod
zdarma)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max 25

15,(doprovod
zdarma)

Probíhající
program

zpět na obsah
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Filipojakubská
noc a slavení
májů

Přednáška z oblasti lidové výroční
obřadnosti - historie "pálení
čarodějnic" a slavení májů, zvyky
tradiční i současné podoby oslav.

Od kolébky do
hrobu

Přednáška z oblasti rodinné
obřadnosti - tradiční zvyky
provázející narození, první svaté
přijímání, biřmování, svatbu, úmrtí.

Historická přednáška - historické
Dámské odívání v
dámské oděvy od doby románské
průběhu staletí
do počátku 20. století.

Zpracování
textilních vláken
v domácnosti

Přednáška - postup výroby lněného
vlákna od pěstování po tkaní látek
na základě vyprávění pohádky,
plnění úkolů - poznávání předmětů
ke zpracování lněné a vlněné příze
+ doprovodné aktivity: vlastnoručně
vyrobit prsty šňůrku, tkanici, vázání
uzlů - základy drhání.

Kostel v našem
městě - gotiky
chlouba

Program seznamuje žáky s
významnou kolínskou památkou kostelem sv. Bartoloměje. Cílí na
představení gotiky, zároveň
seznamuje s některými
křesťanskými tradicemi. Děti
prostřednictvím zážitkových aktivit
probádají prostor kostela a jsou
vedeni k zamyšlení nad obecně
přijímanými hodnotami.

Zvonice - příběh
zvonu

Program představuje zvon jako
důležitý prvek života lidí v minulosti.
Seznamuje s jeho funkcí,
technologií výroby, se stavbou
zvonice či životem zvoníka.
Součástí je prohlídka lapidária a
chrámového pokladu.

45-90 min

45-90 min

45-90 min

45 min

60 min.

60 min.

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská vých.)

max 30

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská vých.)

max 30

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská vých.)

max 30

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max 10

max 50,- (dle
náročnosti
programu)

Muzeum Nové
Strašecí,
Muzeum T. G. M.
chystaný
Rakovník,
program od https://www.muzeumtgm.cz
září 2022

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

50,- Kč

Bartolomějské
Regionální muzeum v
návrší, stálá
Kolíně,
nabídka
http://www.muzeumkolin.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 20

50,- Kč

Bartolomějské
Regionální muzeum v
návrší, stálá
Kolíně,
nabídka
http://www.muzeumkolin.cz

zpět na obsah

str. 53

Venkovní prohlídka Bartolomějského
areálu s výkladem o nejstarší historii
Bartolomějský
města Kolína - kostel, fara, stará
areál a kostnice škola, kostnice, zvonice, dochovaný
fortifikační systém. Součástí jsou
pracovní listy.
Doprovodný program se vztahuje ke
stálé expozici "Královské město
Kolín ve středověku", která
dokumentuje nejstarší dějiny Kolína
od jeho založení až po období
Cesta do
husitských válek. Expozici oživuje
středověku
model středověkého města,
doplněný o interaktivní prvky.
Součástí je paleografická nebo
heraldická dílna. V nabídce je i
procházka po městě.
Edukační program zopakuje příběh
sv. Václava, seznamuje se členy
rodiny prvních Přemyslovců a
Kdo byl svatý
průběhem vraždy knížete Václava, s
Václav?
ohledem na možné rodinné vztahy.
Program využívá alternativní
didaktické metody.
Vzdělávací program navazuje na
stálou expozici "Bitva u Kolína
Bitva u Kolína
1757", seznamuje s válečnictvím
1757 – válečnictví
pol. 18. stol. a představuje reálie
habsburské
významné bitvy. Praktická část
monarchie v
spočívá v práci s replikami
polovině 18.
předmětů, obrazovým materiálem a
století
pracovními listy. Program byl
financován z dotace MK ČR.
Vzdělávací program navazuje na
stálou expozici "Bitva u Kolína
Bitva u Kolína
1757", seznamuje s válečnictvím
1757 – válečnictví
pol. 18. stol. a představuje reálie
habsburské
významné bitvy. Praktická část
monarchie v
spočívá v práci s replikami
polovině 18.
předmětů, obrazovým materiálem a
století
pracovními listy. Program byl
financován z dotace MK ČR.

45 min.

90 min.

90 min.

90 min.

90 min.

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

50,- Kč

Bartolomějské
Regionální muzeum v
návrší, stálá
Kolíně,
nabídka
http://www.muzeumkolin.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

50,- Kč

Stálá nabídka

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

20 - 25

50,- Kč

Stálá nabídka

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

50,- Kč

Stálá nabídka

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

50,- Kč

Stálá nabídka

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.cz
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Dotkni se
písmene

Zábavně vzdělávací program
seznamuje děti se vznikem
slepeckého písma, principy jeho
použití, literaturou pro nevidomé a
dalšími pomůckami ze světa
zrakově postižených.

Ozdoby dávné
doby

Program představí žákům ZŠ, SŠ
a veřejnosti pravěké ozdoby
a šperky nejen z hlediska
estetického, ale také z hlediska
praktického, jako reprezentativní
předměty (atributy moci), jako
odznaky společenského postavení
či příslušnosti k určité společenské
vrstvě i jako magické a symbolické
artefakty. Důraz je kladen zejména
na rozvoj časové a prostorové
představy a empatie žáků, který
jim umožní lépe proniknout
k pochopení historických jevů
a dějů.

Pod husitskou
korouhví

Doprovodný program se vztahuje
ke stálé expozici „Bitva u Lipan a
ohlasy husitské revoluce ve
středních Čechách“, která se
zaměřuje na přípravu a průběh
bitvy u Lipan, avšak zachyceny
jsou i širší souvislosti tohoto
důležitého mezníku husitského
hnutí. Seznamuje tak se
základními událostmi, osobnostmi
a dalšími stránkami husitství.

Stará Kouřim

V programu si žáci prohloubí
znalosti o životě Slovanů, pomocí
edukačních aktivit si epochu
zasadí do souvislostí a vyvodí
historické souvislosti.

90 min.

90 min.

90 min.

60 min.

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

max. 30

max. 30

max. 20

50,- Kč

Kolín, stálá
nabídka

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.c
z

50,-- Kč

Kolín,
dlouhodobá
výstava

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.c
z

50,- Kč

Český Brod,
stálá nabídka

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.c
z

30,-- Kč

Kouřim,
krátkodobá
výstava

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.c
z

zpět na obsah
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Edukační interaktivní program
seznamuje s kostelem sv. Štěpána v
Kouřimi. Prostřednictvím
Kostel v našem zážitkových aktivit děti prozkoumají
městě - od
raně gotický interiér kostela a samy
začátku do konce si vyzkouší, k čemu různá místa v
kostele slouží. Součástí programu je
prohlídka kouřimské zvonice se
zvony obrácenými srdcem nahoru.

Sokolové

Lesk a sláva 1.
republiky

Gotika a
renesance na
Kolínsku

Program si klade za cíl seznámit
žáky s historií kolínského sokola v
širším historickém i nadregionálním
kontextu.

Program žáky provede uměním,
řemeslem a designem období 1.
republiky a představí je v širším
kontextu doby.

Během programu se žáci
badatelskou formou seznámí s
hlavními památkami gotiky a
renesance v regionu a společně si
formulují i regionální kontext tohoto
období.

90 min.

90 min.

90 min.

60 min.

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

50,- Kč

Kouřim, stálá
nabídka

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

50,-- Kč

Kolín,
krátkodobá
výstava

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

50,-- Kč

Kolín,
krátkodobá
výstava

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.cz

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max. 30

50,- Kč

Kolín,
krátkodobá
výstava

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.cz

zpět na obsah
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Paní Charita

„Umění o lidech a pro lidi“ – to bylo
jedno z hesel zakladatele
hominismu Pavla Brázdy. V jeho
obrazech se odráží fascinace
městem a lidmi, kteří v něm žijí. Při
pozorném pohledu na jeho obraz
s názvem Paní Charita, ve stálé
expozici Stavy mysli / Za obrazem,
odhalíme běžné životní situace,
každodenní zkušenosti i
mezilidské vztahy. A protože podle
Pavla Brázdy je hlava sídlem duše,
podíváme se i na další díla, ve
kterých tato místa ztvárňuje. Také
si budeme povídat o výrazných
barvách a liniích, pro něj tak
typických. A jak bychom vypadali
jeho očima my? A jak by vypadalo
sídlo naší duše?

Surreálný sen

Štyrského Obraz z roku 1932
odkazuje k surrealismu a motivu
snu a fantazie. Propojuje zejména
vzdělávací obory výtvarná
výchova, dějepis, český jazyk a
hudební výchova. Žáci se spolu
s obrazem dostávají do období
První republiky, doby, kdy do
všech oblastí umění pronikla
avantgarda. Seznámí se s poezií
Vítězslava Nezvala, tanečními
kompozicemi Milči Mayerové,
melodiemi Jiřího Ježka a
Osvobozeným divadlem. Vyzkouší
si vlastní představivost, nechají
volně plynout své myšlenky a
vymyslí báseň či příběh, který
následně ztvární pohybově,
hudebně i výtvarně.

60-120
minut
podle
cílové
skupiny

dle
rozvahy
pedagoga
až 2
hodiny a
45 minut

2. st ZŠ

Skupina
max. 20 žáků
Společenskovědní s ohledem na
50 Kč / žák, Program k dílu
předměty
bezpečnost
pedagogický
ze stálé
Galerie Středočeského
(dějepis,
uměleckých
doprovod
expozice
kraje, https://www.gask.cz
občanská
děl ve stálé
zdarma
GASK
výchova)
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

2. st ZŠ

Skupina
max. 20 žáků
Forma
Společenskovědní s ohledem na
pracovního
předměty
bezpečnost
zdarma ke
listu pro žáky
Galerie Středočeského
(dějepis,
uměleckých
stažení na
a metodického kraje, https://www.gask.cz
občanská
děl ve stálé webu GASK
listu pro
výchova)
expozici.
pedagogy
Větší skupiny
dělíme.

zpět na obsah
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Před branami

Obraz Před branami Věry Novákové
vybízí k zamyšlení nad lidským
životem, jeho hodnotou, limity i
duchovním rozměrem. Otevírá
témata spojená s vírou v Boha,
zodpovědností za vlastní rozhodnutí
a činy, tolerancí k ostatním. I žáci se
dle
během aktivit pokusí nalézt
rozvahy
odpovědi na otázky, kterými se
pedagoga
zabývají od nepaměti filosofové, ale
až 2
odpověď na ně nachází jen každý
hodiny a
sám za sebe. Zamyslí se nad
45 minut
společnými rysy tří monoteistických
náboženství i nad obsahem Bible.
Stejně jako Věra Nováková se
inspirují lettrismem a aliterací,
pohrají si s písmeny i slovy, a své
myšlenky a otázky vyjádří pomocí
náslovných rýmů.

Vnitřní svoboda

Korálový obraz Mikuláše Medka
vyvolává silnou touhu prozkoumat
každou zobrazenou stopu a odhalit
příběh, který v sobě skrývá.
Odkazuje k totalitnímu režimu
v Československu a zachycuje
v sobě strach, ohrožení i samotu –
dle
prožitky a pocity umělce, který byl
rozvahy
režimem zakázaný. V rámci aktivit si
pedagoga
žáci uvědomí, jak totalitní režim
až 2
ovlivňoval každodenní život lidí, jak
hodiny a
se cítili a co prožívali. Pokusí se
45 minut
určit, co sami potřebují ke
spokojenému životu a zda jsou jejich
potřeby naplňovány. Uvědomí si, co
je to svoboda a kdy o ni mohou
přijít. V závěru pak svůj vlastní
prožitek ne/svobody výtvarně
zpracují.

2. st ZŠ

Skupina
max. 20
žáků s
Společenskovědní ohledem na
předměty
bezpečnost
(dějepis,
uměleckých
občanská
děl ve stálé
výchova)
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

2. st ZŠ

Skupina
max. 20
žáků s
Společenskovědní ohledem na
předměty
bezpečnost
(dějepis,
uměleckých
občanská
děl ve stálé
výchova)
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

zdarma ke
stažení na
webu GASK

Forma
pracovního
listu pro žáky
a
metodického
listu pro
pedagogy

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz

zdarma ke
stažení na
webu GASK

Forma
pracovního
listu pro žáky
a
metodického
listu pro
pedagogy

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz

zpět na obsah
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Na vlně
ne/normálnosti

Co to jsou předsudky? Kde se
berou? A jak nás ovlivňují? Jaké
mohly existovat předsudky v době
těžkého socialismu u nás? Čím
mohly být determinovány? Žáci se
seznámí s tvorbou Jaroslava
Vožniaka. Stanou se součástí
performance na způsob
dadaistického kabaretu po vzoru
výtvarné skupiny Šmidrů, k níž
patřil právě i Vožniak. Toho celý
život v jeho tvorbě provázela jakási
„šmidří“ absurdní divnost, která
odrážela nejen iracionální a
panoptikální klima tehdejší české
společensko-politické scény.

Světlo jako
naděje

Jak čin Jana Palacha zasáhl
dnešní dospívající generaci? Může
být současnou společností vůbec
pochopen? Jak se asi Jan Palach
cítil, když se uchýlil k tak
radikálnímu kroku? Jak jej vnímala
tehdejší společnost? Nad dílem
Jiřího Sozanského si žáci odpoví
na tyto a mnohé další otázky.
Seznámí se nejen s rokem 1969 a
událostmi kolem Jana Palacha.
Stejně jako nejde Sozanskému o
formální připomenutí historických
výročí, ale o podnětnou úvahu nad
jejich aktuálním významem pro
dnešní společnost, zpracují žáci
toto téma vlastní tvorbou jako
reflexi současné doby.

90 minut

90 minut

2. st ZŠ

Skupina
max. 20 žáků
Společenskovědní s ohledem na
50 Kč / žák,
předměty
bezpečnost
pedagogický
(dějepis,
uměleckých
doprovod
občanská
děl ve stálé
zdarma
výchova)
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

Program k
dílu ze stálé
expozice
GASK

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz

2. st ZŠ

Skupina
max. 20 žáků
Společenskovědní s ohledem na
50 Kč / žák,
předměty
bezpečnost
pedagogický
(dějepis,
uměleckých
doprovod
občanská
děl ve stálé
zdarma
výchova)
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

Program k
dílu ze stálé
expozice
GASK

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz

zpět na obsah
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Tanec v barvách

Jaký je váš aktuální stav mysli?
Umíte svým tělem ztvárnit pocit,
který je pro vás aktuální? I na tyto
otázky si odpovídal při své práci
umělec Rudolf Němec, který svou
akční tvorbou reagoval na dobu a na
aktuální stav své mysli. Žáci rozkryjí
obsah jeho díla a naváží na něj
výtvarnou aktivitou, při které budou
pracovat se svou poněkud
netradiční figurou.

Rezignace

Jak události roku 1989 změnily
životy českých umělců? A jak se
promítly do jejich tvorby? Co je to
rezignace? Jak se může projevit u
jednotlivce? A v celé společnosti?
Žáci projdou labyrintem událostí let
1968 až 1989 a dozví se, jak
zasáhly do osudu malířky Květy
Válové. Prostřednictvím jejího díla a
vlastní tvořivou aktivitou si uvědomí,
jak každý člověk může ovlivnit svou
cestu životem a jak aktivní přístup
jednotlivců a jejich vzájemná
spolupráce mohou vést k vítězství
celé společnosti.

90 minut

90 minut

2. st ZŠ

Skupina
max. 20
žáků s
Společenskovědní ohledem na
předměty
bezpečnost
(dějepis,
uměleckých
občanská
děl ve stálé
výchova)
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Program k
dílu ze stálé
expozice
GASK

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz

2. st ZŠ

Skupina
max. 20
žáků s
Společenskovědní ohledem na
předměty
bezpečnost
(dějepis,
uměleckých
občanská
děl ve stálé
výchova)
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Program k
dílu ze stálé
expozice
GASK

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz

zpět na obsah
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Baroko nejen na
oko

Mise za
poznáním

Čemu sloužila jezuitská kolej a
jaký byl její význam
v urbanistickém uspořádání
města? Všechno má svůj význam.
Každá maličkost je nedílnou
součástí celku, která utváří tvář
baroka. Edukační program
s výtvarnými aktivitami provází
žáky a studenty stručnou historií
jezuitské koleje v Kutné Hoře,
seznamuje je s architektonickými
prvky baroka a s urbanizací
v období působení jezuitského
řádu v českých dějinách. Aktivity
jsou zaměřené na poznání
architektonických prvků období
baroka a urbanistické koncepce
města Kutné Hory

60-90
minut podle
cílové
skupiny

Kdo byli a jsou jezuité? Čemu
sloužila jezuitská kolej? Jezuité
jsou známí svým postojem ke
vzdělávání a kladným vztahem
k interdisciplinárním přesahům
napříč všemi obory. Také jejich
60-90
misijní činnost nezanedbatelně
minut podle
ovlivnila místa, kde působili. Co do
cílové
těchto míst přinesli? Jaké by to
skupiny
bylo, kdybychom se ocitli v nové,
ještě neprobádané zemi? Žáci se
seznámí s jezuitským řádem, jejich
misijními cestami a posláním,
zaměřeným především na
vzdělávání.

2. st ZŠ

Skupina
max. 20 žáků
Společenskovědní s ohledem na
50 Kč / žák,
předměty
bezpečnost
pedagogický
(dějepis,
uměleckých
doprovod
občanská
děl ve stálé
zdarma
výchova)
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

Program k
budově
jezuitské
koleje

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz

2. st ZŠ

Skupina
max. 20 žáků
Společenskovědní s ohledem na
50 Kč / žák,
předměty
bezpečnost
pedagogický
(dějepis,
uměleckých
doprovod
občanská
děl ve stálé
zdarma
výchova)
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

Program k
budově
jezuitské
koleje

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz

zpět na obsah
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Vita brevis, ars
longa

Život je krátký, umění trvá. Právě
tato věta je zvěčněna ve štukové
výzdobě jezuitské koleje. Jak
příhodné pro její stávající podobu!
Často bývají slovu umění
přisuzovány pouze jeho výtvarné a
hudební polohy, ale nesmíme
opomíjet ani ty divadelní a literární.
Vždyť právě jezuité byli nakloněni
prvkům dramatizace ve vzdělávání.
Umění je nutno vnímat všemi
smysly, protože všechno souvisí se
vším. Žáci se seznámí
s nejvýznamnějšími prvky barokního
umění, jako jsou temnosvit, optický
klam, pohyb, řád, symetrie,
dynamika, nebo třeba emoce.

Nic není dílem
náhody

Ale co když… Jezuité byli
všestranně založení a velmi
vzdělaní. Silná víra v Boha, ale i ve
vědu z nich učinila všestranné
osobnosti. Jedním z oborů, ve
kterém vynikali, byla farmacie. Své
dovednosti aplikovali nejen na členy
řádu. Kutnohorským obyvatelům
města poskytovali léčiva, která
vznikala pod rukama zkušených
jezuitských apatykářů. Na svých
misijních výpravách se setkávali
s novými druhy rostlin, které
zkoumali a zaznamenávali do
herbářů. Co je lék a kde se bere?
Žáci se stanou jezuitskými lékárníky
a budou vytvářet léčivé postupy
s použitím dosud neprobádaných
rostlin.

60-90
minut
podle
cílové
skupiny

60-90
minut
podle
cílové
skupiny

2. st ZŠ

Skupina
max. 20
žáků s
Společenskovědní ohledem na
předměty
bezpečnost
(dějepis,
uměleckých
občanská
děl ve stálé
výchova)
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Program k
budově
jezuitské
koleje

Galerie Středočeského
kraje,
https://www.gask.cz

2. st ZŠ

Skupina
max. 20
žáků s
Společenskovědní ohledem na
předměty
bezpečnost
(dějepis,
uměleckých
občanská
děl ve stálé
výchova)
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Program k
budově
jezuitské
koleje

Galerie Středočeského
kraje,
https://www.gask.cz

zpět na obsah
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Komentované
prohlídky - stálá
expozice

Památník Antonína Dvořáka nabízí
komentované prohlídky historické
části zámečku. Komentář je
zaměřen na původní majitele sídla
Václava Kounice a Josefinu
Čermákovou a jejich vazby s
Antonínem Dvořákem. Náročnost
a obsáhlost výkladu je
přizpůsobena věkové skupině.

Komentované
prohlídky krátkodobé
výstavy

Pro organizované skupiny
nabízíme také komentář ke
krátkodobým výstavám. V
současnosti se jedná o výstavu Do
Nového světa!, která se věnuje
pobytu Antonína Dvořáka a Josefa
Václava Sládka v Americe.

Pracovní listy

Ke stálé expozici jsou v nabídce
připraveny pracovní listy různé
náročnosti na základě věku a
znalostech návštěvníků. Listy jsou
zaměřeny na osobnost Antonína
Dvořáka, jeho život a dílo, které se
snaží ukotvit v historickém vývoji.

Dvořák na
Vysoké

Dokument mapující život slavného
skladatele se zaměřením na pobyt
ve Vysoké u Příbramě, většinou
doplňuje komentovanou prohlídku
stálé expozice. Návštěvnici si tak
lépe sjednotí a utříbí nově získané
poznatky skrz AV media.

Virtuální
prohlídka s
kvízem

Stálou expozici v památníku lze
nově také zapojit do výuky přímo
ve škole nebo doma. Mimo
samotné online návštěvy
památníku, je možné setkat se s
hrabětem Kounicím, stavebníkem
zámečku, který návštěvníkům
pomůže vyluštit motto Antonína
Dvořáka a seznámí je s některými
zajímavými fakty.

20 min.

20 min.

15 min.

25 min.

15 min.

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max.25

max.25

20,-/os.

Památník Antonína
Dvořáka ve Vysoké u
Příbrami,
https://antonindvorak.cz

20,-/os.

Památník Antonína
Dvořáka ve Vysoké u
Příbrami,
https://antonindvorak.cz

neomezeno

Památník Antonína
Dvořáka ve Vysoké u
Příbrami,
https://antonindvorak.cz

max.25

Památník Antonína
Dvořáka ve Vysoké u
Příbrami,
https://antonindvorak.cz

neomezeno

Památník Antonína
Dvořáka ve Vysoké u
Příbrami,
https://antonindvorak.cz

30,-/os.
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Do přírody na
Dvořáka

Lektorovaný edukační program,
který návštěvníky seznámí se
slavným skladatelem, jehož dílo
bylo mnohokrát inspirováno
přírodou. Zaměřuje se na předání
základních informací o skladateli a
jeho díle, zejména pak na operu
Rusalka. Program se z části
odehrává v zámeckém parku a u
Rusalčina jezírka. Vhodné pro ZŠ.

1,5 h

2. st ZŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

SŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

0-35

20 Kč

SŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max 30

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Muzeum
Rakovník,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

SŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max 30

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Muzeum
Rakovník,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

max. 20 os.

40,-/os

Památník Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami,
https://antonindvorak.cz

Programy určené pro SŠ:
Název programu

Obsah

Návštěva lokality oppidum Hrazany
s výkladem od muzejní archeoložky
Exkurze na
spojená s prohlídkou Muzea staré
oppidum Hrazany Vltavy v Chotilsku nebo muzea
Špýchar v Prostřední Lhotě.
Dopravu žáků zajišťuje škola.

Archeologické
výzkumy muzea
na Rakovnicku

Archeologická přednáška - Poklady
studny, Pozdní středověká
hrnčířská pec, komorové hrobky ze
starší doby železné v Kněževsi a v
Senomatech, Keltové na
Rakovnicku, Po stopách zaniklých
sídel, Bitva u Rakovníka 1620,
Manský systém hradu Křivoklátu,
Masaryk a archeologie, Rakovnické
archeologické obrázky, ...

Archeologie a její
místo v České
Archeologická přednáška.
republice

3h

45-90
min

45-90
min

Poznámka

Organizátor

Hornické muzeum Příbram,
https://www.muzeumpribram.cz
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Historie
ostrostřeleckého
sboru v
Rakovníku a
Historická přednáška.
fenomén
střeleckých
spolků v dějinách
Historie
muzejnictví na
Rakovnicku

Zikmund Winter

Dancing in
Colours

Historická přednáška.

Historická přednáška - přiblížení
života a díla kulturního historika a
spisovatele Dr. Zikmunda Wintra s
důrazem na jeho desetileté
rakovnické působení.

Program "Tanec v barvách" k dílu
Rudolfa Němce připravený v
anglické verzi pro zahraniční
skupiny nebo pedagogy
anglického jazyka pro využití
jazyka v praxi.

45-90 min

45-90 min

45-90 min

90 minut

SŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

SŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

SŠ

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

max 30

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

Skupina
max. 20
žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl ve stálé
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

50 Kč / žák +
paušál na
skupinu 800
Kč

SŠ

max 30

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Muzeum
Rakovník,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

max 30

15,-/20,(doprovod
zdarma)

Muzeum
Rakovník,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

Muzeum
Rakovník,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

Program k
dílu ze stálé
expozice
GASK, v
anglickém
jazyce

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz
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Programy určené pro všechny věkové kategorie:
Název programu

Obsah

Dokument mapuje život Karla
Čapka od narození v Malých
Svatoňovicích po smrt v pražské
vile na Vinohradech. Kombinuje
záběry autentického prostředí, ve
kterém Čapek vyrůstal a žil, s
fotografiemi z Čapkova života i
uměleckými efekty. Nechybí
osvětlení Čapkova vztahu ke Strži
ani průřez Čapkovým literárním
dílem. Dokument tak ve velmi
Promítání
krátkém čase kvalitně podává
dokumentu o
obraz života a díla jednoho z
životě a době
nejvýznamnějších českých
Karla Čapka v
spisovatelů, dramatiků a žurnalistů
rámci prohlídky /
první republiky a doplňuje ho o
pohádka
výklad dobových událostí. Film
může vhodně doplnit školní výuku
literatury nebo historie. Autoři
snímku divákovi umožňují sledovat
Čapkův život zasazený v
dobových souvislostech, poskytují
divákovi kontext historický
(časový), i místní (prostorový).
Předškolákům a mladším žákům je
nabídnuta projekce pohádky Karla
či Josefa Čapka (DVD).

Klikotoč

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

20 min.

Pro
všechny
věkové
kategorie

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

25 (větší
skupiny
rozdělíme)

v rámci
prohlídky, dle
vstupného

V rámci
prohlídky –
probíhající
program

Památník Karla Čapka,
https://www.capek-karelpamatnik.cz

Pro
všechny
věkové
kategorie

Společenskovědní
předměty
(dějepis,
občanská
výchova)

asi 20

zdarma

Probíhající
program

Památník Karla Čapka,
https://www.capek-karelpamatnik.cz

Zajímavostí v zahradě je klikotoč –
zvukový totem. Po zatočení klikou
lze vybrat ze tří příběhů: Historie
Staré Huti a zdejšího hamru; Karel
individuální
Čapek na Strži a Kočičí vyprávění
o panu Čapkovi a to v české,
anglické a japonské jazykové
mutaci.
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Výtvarná, hudební výchova, umění
Programy určené pro MŠ:
Název programu

Obsah

Pravěké umění

Vypravíme se s žáky za pravěkým
uměním do dob nestarších dějin
člověka. Seznámí se se
světoznámými lokalitami
a jeskynními malbami. Povíme si i
důležitá fakta o nálezech pravěké
plastiky nejen ve světě, ale hlavně u
nás. Společně se zamyslíme, k
čemu je pravěké umění v poznání
tehdejších společností dobré, a jaký
může mít přínos dnes.
Praktická část: žáci se rozdělí na
dvě skupiny. Jedna bude vytvářet
skalní malby, druhá vytvářet
paleolitickou zvířecí či antropomorfní
plastiku, vše podle originální
předlohy. Pak se skupiny prostřídají.
Výtvor „skalní stěny“ si skupina
může odnést jako společné dílo,
výtvor pravěké plastiky si odnese
každý jednotlivec.

Santiniho kaple
barevná a
geometrická

Objevování geometrie a barev
Santiniho kaple sv. Anny.

Časová
dotace

90 minut

45 min

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

MŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

max. 30 dětí

100 Kč/žák

Probíhající
program

Regionální muzeum Jílové
u Prahy,
http://www.muzeumjilove.cz

MŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

10,-

Stávající
program

Oblastní muzeum Prahavýchod, PNUO Panenské
Břežany, https://panenskebrezany.muzeumbrandys.cz

15
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Jaro už je tu!

Lásky čas

Co se v přírodě děje na jaře? Jak
jaro vypadá a jaké má barvy?
K jakým aktivitám a hrám vybízí?
K jaru odnepaměti patří cvrnkání
kuliček. V rámci programu je děti
využijí nejen ke hře, ale i
k malbě.

Když se řekne láska… Co je to
láska? Jaký je symbol lásky?
Jaké podoby lásky můžeme
zažívat? Jaký by byl život bez
lásky? Děti skládáním a tiskáním
zhmotní vlastní představu
nejsilnější životního tématu.

60-90 minut
podle cílové
skupiny

MŠ

Výtvarná,
hudební výchova,
umění

Skupina
max. 20
žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl ve stálé
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Program k
dílu ze stálé
expozice
GASK

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz

Skupina
max. 20
žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl ve stálé
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Program k
dílu ze stálé
expozice
GASK

Galerie Středočeského
kraje, https://www.gask.cz

Počet dětí ve
skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

max. 100 dětí

150Kč/žák
(v případě
tvůrčí dílny
ve škole),
vstup na
akce
obvykle 50

Probíhající
program

Regionální muzeum
Jílové u Prahy,
http://www.muzeumjilove.
cz

60-90 minut
podle cílové
skupiny

MŠ

Výtvarná,
hudební výchova,
umění

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Programy určené pro 1. stupeň ZŠ:
Název programu

Obsah

Sezonní tvůrčí
dílny

Velikonoce, Vánoce, Dušičky
nebo třeba Den Země jsou v
muzeu doplněny tradičními
akcemi, v rámci kterých si rodiny
s dětmi mohou vždy něco
tematického a originálního
vytvořit v kreativní dílně. Tvůrčí
dílny nabízíme také školám
přímo v prostorách jejich tříd.

30 až 120
minut

1. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova, umění
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Krušovická
kopanina

Rakovnický
Mariánský sloup

Seznámení se základním obsahem
tvorby Václava Rabase, prvky
dramatické výchovy

Základem programu je práce s
pracovním listem přímo u barokní
dominanty rakovnického náměstí.
Žáci si prohlédnou baroko, rozluští
chronogram, ikonograficky určí
zobrazené světce a dozví se, proč je
kolem sousoší ostnatý řetěz.

Adventní dílny

Adventní dílny, 6. 12. – 16. 12.
Hrádek. Interaktivní program MŠ a
ZŠ. Výroba vánočních ozdob z
korálků, z ovčího rouna.

Velikonoce
(pobočka hrad)

Velikonoční období si v muzeu
každoročně připomínáme pomocí
zvyků, obyčejů a tradičních dekorací
v expozici Venkov v proměnách
času. Dětem z mateřských škol a
žákům 1. stupně základních škol
nabízíme doplňkový program Tvůrčí
dílnu s velikonoční tématikou.

60 min

45 min

45 - 60
min.

90 minut

1. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

1. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

1. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

1. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

Ideálně
do 20

30

25

do 25 osob

4 Kč/žák

Tradiční
osvědčený
program ke
stálé expozici,
Rabasova galerie
který lze
Rakovník,
provést
http://www.rabasgallery.cz
kdykoli
během
školního roku.

4 Kč/žák

Nově
nabízený
program,
který probíhá
na
rakovnickém
Rabasova galerie
náměstí. Lze
Rakovník,
jej provádět
http://www.rabasgallery.cz
celoročně, ale
při špatném
počasí může
být
nepohodlný.

30,- Kč

Každoroční
program
doprovázející
vánoční
výstavu

České muzeum stříbra,
https://www.cms-kh.cz

30 Kč/1 žáka

Program
probíhá
každoročně
na jaře

Muzeum
Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz
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Celé muzeum je vyzdobené
tradičními vánočními
dekoracemi. Expozice jsou
doplněné o vánoční zvyky a
Vánoce (pobočka
obyčeje. Dětem z mateřských
hrad)
škol a žákům 1. stupně
základních škol v tomto období
nabízíme doplňkový program
Tvůrčí dílnu s vánoční tématikou.
Po domluvě se školou se konají
obvykle po prohlídce expozice.
Jedná se o výtvarné zpracování
zadaného tématu. Děti si mohou
vyzkoušet práci ilustrátora,
Lektorské hodiny
vyzkoušet si tvorbu s
handicapem, tj. malování se
zavázaným okem, a další. Bývá
doplněna i pracovními listy pro 1.
a 2. stupeň ZŠ.

90 minut

max 40
minut

1. st ZŠ

do 25 osob

Výtvarná,
hudební
výchova, umění

12 ve
výtvarné
dílně, při
zájezdech až
25 pod
venkovní
pergolou

30 Kč/1
žáka

Muzeum
Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.c
z

Stávající
program

Oblastní muzeum Prahavýchod, Památník Josefa
Lady Hrusice,
https://hrusice.muzeumbra
ndys.cz

Program
probíhá v
měsíci
červenec
2022

Oblastní muzeum Prahavýchod, Památník Josefa
Lady Hrusice,
https://hrusice.muzeumbra
ndys.cz

20,-Kč

Malý kurz
kreslení u pana
Lady

Malý kurz základů kresby a
malby probíhající 4
dvouhodinovky dny v červenci.

8hodin

Dílničky s
vánoční
tematikou
(Polabské
národopisné
Muzeum Přerov
nad Labem)

Výroba vánočních dekoračních
předmětů z přírodních materiálů
(Děti tvoří pod vedením lektorek
podle návodu, svoje výroby si
pak odnášejí s sebou domů.)

Hrátky za
Tvořivý program inspirovaný
muzejními vrátky
paleontologií.
- trilobiti

1. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova, umění

Program
probíhá
každoročně
od konce
listopadu až
do Vánoc

1. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova, umění

max 10

800

60 minut

1. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova, umění

40 osob

50,-

Polabské muzeum,
https://www.polabskemuz
eum.cz

45 minut

1. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova, umění

běžná školní
skupina

60,- Kč/žák,
min. 900,Kč/skupina

Muzeum Českého krasu,
http://muzeum-beroun.cz
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Létající zahrada

Proč malíř Aleš Lamr maluje tak
zvláštní pestrobarevné tvary? Co
nám říká název obrazu Létající
zahrada? Program představí žákům
svět takřka nekonečné
představivosti, barev a tvarů.

Co je to hudba? Vyjadřuje něco?
Jak na nás působí? A jaký vliv má
výtvarné umění? Motivem programu
je spojení malby a jazzu. Žáci a
Jazz jde GASKem studenti se zamyslí nad vztahem
mezi hudbou a výtvarným uměním,
dozví se o vzniku jazzu a autorech,
kterým se podařilo tento hudební
styl zachytit ve svých malbách

45-60
minut

1. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

Skupina max.
20 žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl ve stálé
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Program k dílu
ze stálé
Galerie Středočeského
expozice
kraje, https://www.gask.cz
GASK

Skupina max.
20 žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl ve stálé
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

50 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Program k dílu
ze stálé
Galerie Středočeského
expozice
kraje, https://www.gask.cz
GASK

60-120
minut podle
cílové
skupiny

1. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické Počet dětí
zaměření ve skupině

Programy určené pro 2. stupeň ZŠ:
Název programu

Obsah

Výtvarný program seznámí žáky s
Krajina ze sbírek krajinomalbou místních umělců tak,
Regionálního
aby jim byla inspirací. Ve druhé části
muzea Kolín
budou nabyté zkušenosti přenášet
do vlastní tvorby.
Imaginární
setkání

Program žáky provede výstavou
fotografií. Inspiraci použití k vlastní
práci během druhé části programu.

Řemeslné dílny - Povídání o řemeslu a drátování
drátování
základního vzoru na kamínku.

120 min.

90. min

45-90 min

Cena

Poznámka

Organizátor

2. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

max. 30

50,-- Kč

Kolín,
krátkodobá
výstava

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.cz

2. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

max. 30

50,-- Kč

Kolín,
krátkodobá
výstava

Regionální muzeum v
Kolíně,
http://www.muzeumkolin.cz

2. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

20,- (doprovod
zdarma)

Vlastivědné
muzeum
Jesenice,
probíhající
program

Muzeum T. G. M.
Rakovník,
https://www.muzeumtgm.cz

max 30

zpět na obsah
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Krásné písmo a
krásná kniha

Základy kaligrafie, historické
vazby knih a seznámení se
starými rukopisy, odborný
výklad a praktické ukázky se
zapojením účastníků

2 hod.

Příběh Polabí
(Polabské
muzeum
Poděbrady)

Komentovaná prohlídka stálé
expozice Příběh Polabí s
pracovními listy. Dle požadavku
lze upravit zaměření
komentované prohlídky na
archeologickou či historickou
část.

Všední gesto

Dokázali byste se na něčem
domluvit, i kdybyste nemohli nic
říct? Jak byste to udělali, co
byste k tomu potřebovali?
Adriena Šimotová ve své tvorbě
zpodobňuje člověka – lidské
tělo – a využívá k tomu
svérázné techniky, jako je
60-120
mačkání, prořezávání a vrstvení
minut podle
papíru či textilu, nebo otisky
cílové
částí i celého lidského těla.
skupiny
Jejím cílem však nebylo zachytit
dokonalou lidskou podobu,
nýbrž nitro člověka. Program
odhaluje všední gesta a
momenty a pro žáky a studenty
se stává experimentem, zda si
lidé dokáží porozumět i beze
slov.

45minut

2. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

max. 30

35 Kč/os.,
ŠSK 30
Kč/os.

2. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

30 osob

40,-

2. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

Zkrácená
verze 1
vyučovací
hodina, cena
Muzeum Podblanicka,
30 Kč/os., pro
https://www.muzeumpodblanicka.cz
děti ze škol
Středočeského
kraje 20
Kč/os., i pro 1.
st ZŠ, SŠ

Polabské muzeum,
https://www.polabskemuzeum.cz

Skupina
max. 20
žáků s
ohledem na
50 Kč / žák, Program k dílu
bezpečnost
pedagogický
ze stálé
uměleckých
doprovod
expozice
děl ve stálé
zdarma
GASK
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

Galerie Středočeského kraje,
https://www.gask.cz

zpět na obsah
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Romantická
krajina

Romantická krajina v obrazu
Charlotte Piepenhagen vybízí
k propojení výtvarné a hudební
výchovy s českým jazykem a
literaturou. Žáci se v rámci aktivit
seznámí s romantismem jako
uměleckým směrem, který prostoupil
celé umění. Interpretují obraz
prostřednictvím pohybové aktivity a
vydají se na procházku krajinou, aby
ji zachytili promocí fotoaparátu či
načrtli bílou pastelkou na černý
papír. Seznámí se se skladbami B.
Smetany a A. Dvořáka a společně
vyberou tu, která nejlépe vystihuje
atmosféru obrazu. Inspirováni K. H.
Máchou vymyslí příběh, který by se
mohl odehrávat v kulisách Měsíčné
noci. Na závěr určí klíčová slova
spojená s romantickou krajinou a
propojí je do veršovaného textu.

Otisk

Deska s otisky rukou od Evy
Kmentové evokuje řadu témat, která
propojují výtvarnou výchovu s
dalšími vzdělávacími obory,
například dějepisem či informačními
technologiemi. V rámci nabízených
aktivit si žáci uvědomí důležitost
neverbální komunikace jako nositele
významů a emoci. Svůj vlastni pocit
vyjádři gestem, která otisknou do
hmoty a následně vytvoří sádrový
odlitek. Seznámí se také s historii
odlévání posmrtných masek a s
pojmem digitální stopa. Zamysli se,
kde všude mohou najit svou vlastni
stopu a jakou stopu po sobě
ne/chtějí zanechávat.

dle
rozvahy
pedagoga
až 2
hodiny a
45 minut

dle
rozvahy
pedagoga
až 2
hodiny a
45 minut

2. st ZŠ

2. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

Skupina
max. 20
žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl ve stálé
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

Skupina
max. 20
žáků s
ohledem na
bezpečnost
uměleckých
děl ve stálé
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

zdarma ke
stažení na
webu GASK

Forma
pracovního
Galerie Středočeského
listu pro žáky a
metodického kraje, https://www.gask.cz
listu pro
pedagogy

zdarma ke
stažení na
webu GASK

Forma
pracovního
Galerie Středočeského
listu pro žáky a
metodického kraje, https://www.gask.cz
listu pro
pedagogy

zpět na obsah
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Tělem i duší

Kdo byl Ladislav Šaloun? Věděli
jste, že GASK ukrývá jeho
největší sbírku u nás? Žáci se
seznámí s dílem Ladislava
Šalouna, s jeho sbírkou a
zamyslí se nad významem
sbírkotvorné instituce. Žáci
budou konfrontováni s veřejným
prostorem a s uměním v něm
umístěným. Pokusí se
interpretovat některé
z Šalounových soch a zhodnotí
smysl pomníkové tvorby. Po
vzoru Ladislava Šalouna se vcítí
do historických osobností a vše
vyjádří vlastní sochařskou
tvorbou.

Kůň drásaný
lvem

Co se skrývá v kýmsi
zapomenutém kufříku? Komu
asi patřil a do jaké doby nás
přemístil? Co symbolizuje lev a
co kůň? Žáci se seznámí se
životem Emila Filly a procítí jeho
životní vzestupy i pády. Pokusí
se interpretovat jeho dílo a
vlastní výtvarnou aktivitou je
přetvořit tak, aby exprese
zobrazené historické události
získala pozitivní vývoj. Jaký by
historie získala směr a kde
bychom byli dnes?

Hudba, která
promlouvá

Lektorovaný program, při němž
se účastníci zamýšlí nad rolí
hudby v každodenním životě a
prostředky, kterým k nám
promlouvá. Společně projdeme
úryvky známých Dvořákových
skladeb a pokusíme se odhalit
jejich pozadí a vznik. Vhodné
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

90 minut

90 minut

1,5 h

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

Skupina
max. 20
žáků s
ohledem na
50 Kč / žák,
bezpečnost
pedagogický
uměleckých
doprovod
děl ve stálé
zdarma
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

Program k dílu
ze stálé
expozice
GASK

Galerie Středočeského kraje,
https://www.gask.cz

2. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

Skupina
max. 20
žáků s
ohledem na
50 Kč / žák,
bezpečnost
pedagogický
uměleckých
doprovod
děl ve stálé
zdarma
expozici.
Větší
skupiny
dělíme.

Program k dílu
ze stálé
expozice
GASK

Galerie Středočeského kraje,
https://www.gask.cz

2. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

2. st ZŠ

max.15

40,-/os.

Památník Antonína Dvořáka ve
Vysoké u Příbrami,
https://antonindvorak.cz

zpět na obsah
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Projektové dny

Další možnosti se školami, možnost
vystoupení v koncertním sále (např.
pro ZUŠ), aktivity v rámci účasti na
hudebních programech a projektech
muzea.

2. st ZŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Památník Antonína
Dvořáka ve Vysoké u
Příbrami,
https://antonindvorak.cz

Programy určené pro SŠ:
Název programu

Everyday
Gesture

Obsah

Program "Všední gesto" k dílu Evy
Kmentové připravený v anglické verzi
pro zahraniční skupiny nebo
pedagogy anglického jazyka pro
využití jazyka v praxi.

Časová
dotace

90 minut

SŠ

Výtvarná,
hudební
výchova,
umění

Počet dětí
ve skupině

Cena

Skupina max.
20 žáků s
ohledem na
50 Kč / žák +
bezpečnost
paušál na
uměleckých
skupinu 800
děl ve stálé
Kč
expozici.
Větší skupiny
dělíme.

Poznámka

Organizátor

Program k dílu
ze stálé
expozice
GASK, v
anglickém
jazyce

Galerie
Středočeského kraje,
https://www.gask.cz

zpět na obsah
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Ostatní
Programy určené pro MŠ:
Název
programu

Obsah

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

Hrajeme si se
zvířecími
kamarády

Hravé seznámení dětí (předškolní věk)
se slavnými zvířecími knižními postavami
– Dášeňkou, pejskem a kočičkou. Děti
pracují s ilustrovanými knihami,
dřevěnými hrami s ilustracemi Čapků,
dále si mohou zahrát maňáskové divadlo
pro své kamarády nejen díky pejskovi s
kočičkou, kteří na ně čekají v zahradní
verandě.

do 1 hod.

MŠ

Ostatní

20 (větší
skupiny
rozdělíme)

zdarma pro
děti do 6 let

Probíhající
program

Památník Karla Čapka,
https://www.capek-karelpamatnik.cz

Hry a hračky

Seznámení se s historickými hračkami a
hrami v prostředí hornického domku.
Hračky si vyzkoušíme, pohrajeme si a
zkusíme o nich co nejvíce zjistit.

Hornické muzeum
Příbram,
https://www.muzeumpribram.cz

60 min

MŠ

Ostatní

0-25

40,-

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

1800,- Kč

Program
probíhá od
15.8. - 19.8.
2022. První
turnus tábora,
kapacita již
nyní
obsazena.

České muzeum stříbra,
https://www.cms-kh.cz

Programy určené pro 1. stupeň ZŠ:
Název
programu

Příměstský
tábor "Putování ve
středověku"

Obsah

Příměstský tábor - "Putování ve
středověku" , celodenní programy týkající
se historie Kutné Hory a života ve
středověku. Hlavní program probíhá v
budově Hrádku.

5 dní

1. st ZŠ

Ostatní

16

zpět na obsah
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Herní list pro
zvídavé
návštěvníky
(Muzeum
Benátecka)
Interaktivní
expozice
Muzea
Benátecka
(Merkur, Tycho
Brahe, Pravěk a
Příroda
Benátecka)

Pracovní list pro děti s odměnou
za vyplnění.

neomezeně

1. st ZŠ

Ostatní

neomezeně

zdarma

Program
chystaný od
podzimu 2022

Muzeum Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz

Noví maskoti muzea Matička a
Šroubek provázejí děti
muzejními expozicemi.
Upozorňují na zajímavosti a
vybízejí děti k vyzkoušení
interaktivních exponátů.

neomezeně

1. st ZŠ

Ostatní

neomezeně

5 Kč

Probíhající
program

Muzeum Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz

neomezeně

1. st ZŠ

Ostatní

neomezeně

zdarma

Probíhající
program

Muzeum Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz

Ostatní

max 12
najednou - v
průběhu dne
se střídají

20,-Kč

Stávající
program

Oblastní muzeum Praha-východ,
Památník Josefa Lady Hrusice,
https://hrusice.muzeumbrandys.cz

Samoobslužný program pro děti,
které se touží stát archeologem,
přírodovědcem či historikem. K
dispozici je však i muzejník nebo
etnograf. V pobočkách Muzea
Muzejní hrátky Mladoboleslavska si lze
(pobočka hrad, vyzkoušet všechny zmíněné
Muzeum
profese. Děti poznají, jak
Benátecka,
zábavná je práce s nalezeným
Muzeum
pokladem či hrobem Boleslava
Podbezdězí)
II. Dozví se, co vše musí umět
historik, a že tvorba herbáře
nemusí být jen výsadou
přírodovědce. U
samoobslužných beden s úkoly
se i dospělí zasmějí.

Velikonoce

Tvoření dekorací s velikonoční
tematikou dle starých tradic,
odpoledne turnaj v kuličkách na
zahradě objektu

celý den

1. st ZŠ

zpět na obsah

str. 77

Advent

Povídání o významu Adventu a Vánoc,
tvoření dekorací z dob p. Lady

Svatojánská
noc

Soutěžní odpoledne pro děti s živou
hudbou a občerstvením, seznámení s
významem starých tradic.

celý den

1. st ZŠ

Ostatní

max 12
najednou - v
průběhu dne
se střídají

20,- Kč

Stávající
program

Oblastní muzeum Prahavýchod, Památník Josefa
Lady Hrusice,
https://hrusice.muzeumbra
ndys.cz
Oblastní muzeum Prahavýchod, Památník Josefa
Lady Hrusice,
https://hrusice.muzeumbra
ndys.cz

odpoledne

1. st ZŠ

Ostatní

neomezeně

zdarma

Stávající
program
(červen)

Programy určené pro 2. stupeň ZŠ:
Název
programu

Obsah

Časová
dotace

Věková
skupina

Tematické
zaměření

Počet dětí
ve skupině

Cena

Poznámka

Organizátor

Letecké
simulátory a
evakuační
skluzavka
(Letecké
muzeum
Metoděje
Vlacha)

Na leteckém simulátoru si vyzkoušíte
létání s letadlem.
Trenažer pro bojové piloty otestuje vaše
pocity a orientaci při bojových obratech.
K dispozici je i simulátor pro bojové piloty
a kosmonauty.

x

2. st ZŠ

Ostatní

1

50 Kč/1
simulátor

Probíhající
program

Muzeum
Mladoboleslavska,
https://www.muzeummb.cz

EXOTický
HNĚVkovský

Co znamená slovo exotika a proč se
objevuje hlavně na plakátech s drahou
rodinnou dovolenou? Proč po ní všichni
touží a jak souvisí se slovem exot, po
kterém netouží nikdo. A bylo tomu stejně
i za tatíčka Masaryka? Jaké emoce
vyvolává a jak s tím vším souvisí slovo
exprese? … že nevíte co to znamená?
Vydejte se s námi na dobrodružnou
cestu fascinující krajinou divokých barev
malíře Jaroslava Hněvkovského a
společně prožijme půvab i úskalí toho
čemu dnes říkáme exotika.

80 Kč/žák
min. 1200,Kč/skupina

Program
doporučujeme
žákům ZUŠ,
4. - 9. tříd ZŠ,
program lze
zařadit do
oblasti
multikulturní a
enviromentální
výchovy.

Muzeum Českého krasu,
http://muzeum-beroun.cz

program
předpokládá
přípravu ve
škole před a
po návštěvě 2. st ZŠ
programu.
Program v
muzeu trvá
90 min.

Ostatní

běžná školní
třída

zpět na obsah
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Programy určené pro SŠ:
Název
programu

Obsah

Časová
dotace

Průvodcem na
Strži

V rámci tohoto programu se
studentům věnují zkušené
průvodkyně, které nejprve
přednesou zkrácenou variantu
prohlídky Památníku, následně
se společně se studenty
zastaví nad důležitými aspekty
přednesu a ponechají prostor
pro samotné studenty a
studentky, aby si mohli tuto
činnost vyzkoušet. Vhodné pro
studenty cestovního ruchu.

2 hod.+

Věková Tematické Počet dětí ve
skupina zaměření
skupině

SŠ

Ostatní

20

Cena

Poznámka

Organizátor

dle vstupného
pro prohlídky

Program
realizován od
1.9.2022

Památník Karla Čapka,
https://www.capek-karelpamatnik.cz

Cena

Poznámka

Organizátor

dle vstupného

Probíhající
program

Památník Karla Čapka,
https://www.capek-karelpamatnik.cz

Programy určené pro všechny věkové kategorie:
Název programu

Obsah

Projektový den

Kooperace při tvorbě školní
projektové výuky, partnerství.
Třídy si mohou dle svých
preferencí uspořádat ve
spolupráci s Památníkem
program v rámci areálu PKČ.
- literární, výtvarné, sportovní
aktivity
- osobnostní knihovna K. Č.
- wi-fi, ohniště, klikotoč
- program Cyklisté vítáni
- sada stolních her
- suvenýry, knihy a další

Časová
dotace

dle dohody

Věková Tematické Počet dětí ve
skupina zaměření
skupině

Pro
všechny
věkové
kategorie

Ostatní

dle dohody

zpět na obsah
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Přehled organizací zřízených Středočeským krajem
v oblasti kultury

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
www.gask.cz

Muzeum Českého krasu
Husovo náměstí 87, Beroun
www.muzeum-beroun.cz

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Zámek č.1, Roztoky
www.muzeum-roztoky.cz

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Huťská 1375, Kladno
www.omk.cz

Ústav archeologické památkové péče
středních Čech
Nad Olšinami 448/3, Praha 10
www.cestyarcheologie.cz

Regionální muzeum v Kolíně
Karlovo náměstí 8, Kolín I
www.muzeumkolin.cz

Muzeum Podblanicka
Zámek 1, Vlašim
www.muzeumpodblanicka.cz

České muzeum stříbra Hrádek
Barborská 28, Kutná Hora
www.cms-kh.cz

zpět na obsah
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Regionální muzeum Mělník
náměstí Míru 54, Mělník
www.muzeum-melnik.cz

Hornické muzeum Příbram
Třemošenská 293, Příbram VI
www.muzeum-pribram.cz

Muzeum Mladoboleslavska
Staroměstské náměstí 1 - Hrad
Mladá Boleslav
www.muzeummb.cz

Památník Karla Čapka
ve Staré Huti u Dobříše
Stará Huť 120 a 125, Stará Huť
www.capek-karel-pamatnik.cz

Polabské muzeum
Na Dláždění 68, Poděbrady
www.polabskemuzeum.cz

Muzeum T. G. M. Rakovník
Vysoká 95, Rakovník
www.muzeumtgm.cz

Oblastní muzeum Praha-východ
Masarykovo náměstí 97
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
www.muzeumbrandys.cz

Památník Antonína Dvořáka
Vysoká u Příbramě 69
Rožmitál pod Třemšínem
www.antonindvorak.cz

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí 16, Jílové u Prahy
www.muzeumjilove.cz

Rabasova galerie Rakovník
Vysoká 232, Rakovník
www.rabasgallery.cz
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