název instituce

Severočeské
muzeum v Liberci

místo konání

Masarykova 11, 460 01
Liberec

Severočeské
muzeum v Liberci

Masarykova 11, 460 01
Liberec

Severočeské
muzeum v Liberci

Masarykova 11, 460 01
Liberec

Severočeské
muzeum v Liberci

Masarykova 11, 460 01
Liberec

Severočeské
muzeum v Liberci

Masarykova 11, 460 01
Liberec

Severočeské
muzeum v Liberci

Masarykova 11, 460 01
Liberec

kontaktní osoba pro
přihlášení-telefon/mail
Alena Černá: 770 130 903 /
alena.cerna@muzeumlb.cz;
Iva Krupauerová:
773 752 966 /
iva.krupauerova@muzeumlb.c
z

kategorie aktivity

Program s výtvarnou dílnou.
Cílová skupina: ZŠ II - 8. a 9. třída.
Časová dotace: 120 min.

minimální maximální
název a specifikace
počet žáků počet žáků termín od
termín do
cena
VYBER SI SVOU PROFESI
Program má za cíl představit žákům
nejrůznější profese spojené s muzejnictvím a
rozšířit jim tak obzory při rozhodování o
10
30
3.10.2017
31.10.2017
30 Kč / žák
budoucím povolání. Účastníci se podívají na
různá pracoviště, setkají se s odbornými
zaměstanci a některé činnosti si vyzkouší na
vlastní kůži.
NA KOLE
Program s výtvarnou dílnou k výstavě "Kolo
1817–2017". Za dvě stě let od udělení
10
30
10.10.2017
24.11.2017
30 Kč / žák
patentu na první kolo se toho odehrálo
nespočet. Program přiblíží zajímavosti z dějin
cyklistiky i regionu.
DESKOHRANÍ
Program s výtvarnou dílnou.
Jak se tvoří taková stolní hra? Co je na ni
10
30
9.11.2017
10.11.2017
30 Kč / žák
vlastně vše potřeba? Figurky, herní plán,
kostka, karty, pravidla…Přijďte si vyrobit
svůj originální kousek deskoherního světa.

Alena Černá: 770 130 903 /
alena.cerna@muzeumlb.cz;
Doprovodný program k výstavě "Kolo".
Iva Krupauerová:
Cílová skupina: MŠ, ZŠ I, ZŠ II.
773 752 966 /
Časová dotace: 90 min.
iva.krupauerova@muzeumlb.c
z
Alena Černá: 770 130 903 /
alena.cerna@muzeumlb.cz;
Tematický program k festivalu deskových
Iva Krupauerová:
her. Cílová skupina: MŠ, ZŠ I, ZŠ II.
773 752 966 /
Časová dotace: 60 min.
iva.krupauerova@muzeumlb.c
z
Alena Černá: 770 130 903 /
NAD BETLÉMEM SVÍTÍ HVĚZDA
alena.cerna@muzeumlb.cz;
Doprovodný program k Metelkovu betlému.
Vánoční program s výtvarnou dílnou.
Iva Krupauerová:
Cílová skupina: MŠ, ZŠ I, ZŠ II.
Účastníci se dovědí o tradici výroby lidových
773 752 966 /
Časová dotace: 90 min.
betlémů a připomenou si, jak to vlastně v
iva.krupauerova@muzeumlb.c
příběhu o narození Ježíška bylo.
z
NA CHVÍLI MOTÝLEM
Alena Černá: 770 130 903 /
Program k expozici "Příroda Liberecka".
alena.cerna@muzeumlb.cz;
Doprovodný program ke stálé expozici.
Účastníci se formou her seznámí
Iva Krupauerová:
Cílová skupina: MŠ, ZŠ I.
s nejznámějšími druhy motýlů, s jejich
773 752 966 /
Časová dotace: 90 min.
životním cyklem a s řadou dalších
iva.krupauerova@muzeumlb.c
zajímavostí. Dovědí se také, proč jsou motýli
z
důležití a jak je v přírodě chránit.
JIZERKY ZNÁMÉ – NEZNÁMÉ
Program k expozici "Příroda Liberecka" s
Alena Černá: 770 130 903 /
alena.cerna@muzeumlb.cz;
výtvarnou dílnou podle ročního období.
Doprovodný program ke stálé expozici.
Iva Krupauerová:
Víte, čím jsou jizerské bučiny a rašeliniště
Cílová skupina: MŠ, ZŠ I, ZŠ II.
773 752 966 /
jedinečné? Dokážete určit stromy podle
Časová dotace: 90 min.
iva.krupauerova@muzeumlb.c
plodů nebo zvířata a ptáky podle hlasu?
z
Uhodnete, čí je stopa v blátě? Přijďte si
otestovat, co všechno znáte a neznáte!

10

30

5.12.2017

22.12.2017

30 Kč / žák

10

30

4.9.2017

22.12.2017

30 Kč / žák

10

30

4.9.2017

22.12.2017

30 Kč / žák

název instituce

místo konání

kontaktní osoba pro
přihlášení-telefon/mail

Masarykova 11, 460 01
Liberec

Alena Černá: 770 130 903 /
alena.cerna@muzeumlb.cz;
Iva Krupauerová:
773 752 966 /
iva.krupauerova@muzeumlb.c
z

Severočeské
muzeum v Liberci

Masarykova 11, 460 01
Liberec

Alena Černá: 770 130 903 /
alena.cerna@muzeumlb.cz;
Iva Krupauerová:
773 752 966 /
iva.krupauerova@muzeumlb.c
z

Severočeské
muzeum v Liberci

Masarykova 11, 460 01
Liberec

Severočeské
muzeum v Liberci

Masarykova 11, 460 01
Liberec

Severočeské
muzeum v Liberci

Masarykova 11, 460 01
Liberec

Oblastní galerie
Liberec

Masarykova 723/14, 460
01 Liberec

Severočeské
muzeum v Liberci

kategorie aktivity

Doprovodný program ke stálé expozici.
Cílová skupina: ZŠ I, ZŠ II, SŠ.
Časová dotace: každé období 60 min
(vybírejte jednotlivě).

název a specifikace
JAK SE ŽILO V LIBERCI V OBDOBÍ...
GOTIKY / RENESANCE / BAROKA /
ROKOKA / KLASICISMU / SECESE
Programy k expozici užitého umění
s
pracovními listy a inscenovaným příběhem.
Každý program je věnovaný dějinám kultury
ve zvoleném období. Kromě prohlídky
vystavených předmětů se účastníci dovědí,
jak ve vybrané době Liberec vypadal a jak se
tu tehdy lidem žilo.

NA STOLE A U STOLU
Program k expozici užitého umění.
Doprovodný program ke stálé expozici.
Účastníci se dovědí sociální a kulturní
Cílová skupina: ZŠ I, ZŠ II, SŠ.
souvislosti stolování a stravování
v
Časová dotace: 60 min.
jednotlivých historických obdobích a zároveň
si prohlédnou, jaké nádobí a jídelní náčiní se
tehdy používalo.
PO STOPÁCH STARÝCH
UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
Alena Černá: 770 130 903 /
Program v expozici užitého umění, který lze
alena.cerna@muzeumlb.cz;
rozšířit o výtvarnou dílnu.
Doprovodný program ke stálé expozici.
Iva Krupauerová:
Cílová skupina: ZŠ I, ZŠ II, SŠ.
Podívejte se zpátky v čase, kolik zručnosti a
773 752 966 /
Časová dotace: 60 min, s dílnou 90 min.
času vyžadovalo vytvoření špičkových
iva.krupauerova@muzeumlb.c
uměleckořemeslných předmětů a jaká
z
kombinace technik a materiálů byla typická
pro jednotlivá historická období.
HRACÍ STROJKY
Alena Černá: 770 130 903 /
Program k expozici mechanických hudebních
alena.cerna@muzeumlb.cz;
Doprovodný program ke stálé expozici.
automatů.
Iva Krupauerová:
Cílová skupina: MŠ, ZŠ I, ZŠ II.
Přijďte do muzea za nejrůznějšími
773 752 966 /
Časová dotace: 60 min.
historickými hracími stroji a strojky!
iva.krupauerova@muzeumlb.c
Vyzkoušíte si, na jakém principu fungují a na
z
některé z nich si budete moci i zahrát
KDE SE VZALO MUZEUM?
Alena Černá: 770 130 903 /
alena.cerna@muzeumlb.cz;
Program spojený s exkurzí po budově.
Doprovodný program k budově muzea.
Iva Krupauerová:
V jaké době vzniklo liberecké muzeum, kde
Cílová skupina: ZŠ I, ZŠ II, SŠ.
773 752 966 /
sídlilo a jaká byla jeho role? Přijďte se
Časová dotace: 90 min.
iva.krupauerova@muzeumlb.c
dovědět něco nového o Liberci na přelomu
z
19. / 20. století i o muzeu jako takovém!
lektorske@ogl.cz 485 100 435, 725 Doprovodný program ke stálé expozici pro
NA OBZORU Doprovodný program ke stálé
558 413
MŠ, I. stupeň ZŠ (60 min).
expozici holandského malířství. Edukační a
výtvarné animace se odehrávají přímo mezi
uměleckými díly, což pomáhá budovat
pozitivní vztak malých i velkých návštěvníků
ke galerii i výtvarnému umění.

minimální maximální
počet žáků počet žáků termín od

termín do

cena

10

30

4.9.2017

22.12.2017

30 Kč / žák

10

30

4.9.2017

22.12.2017

30 Kč / žák

10

30

4.9.2017

22.12.2017

30 Kč / žák

10

30

4.9.2017

22.12.2017

30 Kč / žák

10

30

4.9.2017

22.12.2017

30 Kč / žák

5

30

16.09.2017

31.1.2018

20 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

název instituce
Oblastní galerie
Liberec

kontaktní osoba pro
minimální maximální
místo konání
přihlášení-telefon/mail
kategorie aktivity
název a specifikace
počet žáků počet žáků termín od
termín do
Masarykova 723/14, 460 lektorske@ogl.cz 485 100 435, 725 Doprovodný program ke stálé expozici pro II. HORIZONTY Doprovodný program ke stálé
5
30
16.09.2017
31.1.2018
558 413
01 Liberec
stupeň ZŠ, GYMNÁZIA, SŠ, VŠ (60 min).
expozici holandského malířství. Edukační a
výtvarné animace se odehrávají přímo mezi
uměleckými díly, což pomáhá budovat
pozitivní vztak malých i velkých návštěvníků
ke galerii i výtvarnému umění.

Oblastní galerie
Liberec

Masarykova 723/14, 460
01 Liberec

lektorske@ogl.cz 485 100 435, 725
558 413

Doprovodný program ke stálé expozici pro
všechny cílové skupuny (60-90 min).
Program je na objednávku.

Oblastní galerie
Liberec

Masarykova 723/14, 460
01 Liberec

lektorske@ogl.cz 485 100 435, 725 Doprovodný program ke krátkodobé výstavě
558 413
pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, ZUŠ, GYMNÁZIA a

SŠ (90 min).

Doprovodný program věnovaný historii
budovy a seznámení s galerií pro MŠ, I. a II.
stupeň ZŠ, ZUŠ, GYMNÁZIA a SŠ (60–90 min).

NA KLÍČ 2017 Sbírky Oblastní galerie Liberec.
Program na klíč skýtá možnost objednat si
komentovanou prohlídku vedenou zábavnou
formou na vybrané téma, období, umělecký
směr a doplnit tak výklad, výuku o názorné
ukázky originálů.
NA OCHOZU / OKNA Doprovodný program k
výstavě Markéty Zlesákové.
Okno–pohled–výzva–experiment. To jsou
hlavní inspirační body pro tvorbu v ateliéru
inspirovanou netradiční prohlídkou výstavy na
ochozu.
TOUR DE LÁZNĚ Doprovodný program
věnovaný historii budovy a následné
rekonstrukci pod taktovkou Oblastní galerie
Liberec. Program je vhodný jako první
seznámení s galerií.
DESIGNOVÉ VÁNOCE Doprovodný program
tematicky orientovaný na vánoční designové
produkty a jejich tvůrce. Novinky, trendy a
speciality ze světa vánočního designu.

5

30

16.09.2017

31.1.2018

20 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

5

30

16.10.2017

10.11.2017

20 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

5

30

16.10.2017

31.1.2018

20 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

5

30

20.11.2017

22.12.2017

20 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

5

30

15.1.2018

23.2.2018

20 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Oblastní galerie
Liberec

Masarykova 723/14, 460
01 Liberec

lektorske@ogl.cz 485 100 435, 725
558 413

Oblastní galerie
Liberec

Masarykova 723/14, 460
01 Liberec

lektorske@ogl.cz 485 100 435, 725 Tématický doprovodný program pro MŠ, I. a
558 413
II. stupeň ZŠ, ZUŠ. (90 min).

Oblastní galerie
Liberec

Masarykova 723/14, 460
01 Liberec

lektorske@ogl.cz 485 100 435, 725 Doprovodný program ke krátkodobé výstavě
ŠALDA, PIŠTE SI! Doprovodný program k
558 413
pro I. a II. stupeň ZŠ, ZUŠ, GYMNÁZIA a SŠ (90 výstavě o F. X. Šaldovi – kritikovi umění, který

min).

cena
20 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

se věnoval zejména autorům avantgardy z
počátku 20. století. Program navazuje na akce
věnované výročí F. X. Šaldy.

název instituce
Oblastní galerie
Liberec

Oblastní galerie
Liberec

kontaktní osoba pro
minimální maximální
místo konání
přihlášení-telefon/mail
kategorie aktivity
název a specifikace
počet žáků počet žáků termín od
Masarykova 723/14, 460 lektorske@ogl.cz 485 100 435, 725 Doprovodný program ke stálé expozici pro GEOMETRICKÁ KOLÁŽ Doprovodný program
5
30
2.2.2018
558 413
01 Liberec
MŠ a I. stupeň ZŠ (60 min).
ke stálé expozici Českého umění 20. století.
Edukační a výtvarné animace se odehrávají
přímo mezi uměleckými díly, což pomáhá
budovat pozitivní vztak malých i velkých
návštěvníků ke galerii i výtvarnému umění.

Masarykova 723/14, 460
01 Liberec

lektorske@ogl.cz 485 100 435, 725 Doprovodný progra ke stálé expozici vhodný JAK CHUTNÁ KOLÁŽ? Doprovodný program ke
558 413
pro II. stupeň ZŠ, GYMNÁZIA a SŠ (60 min).
stálé expozici Českého umění 20. století.

termín do
29.6.2018

cena
20 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

5

30

2.2.2018

29.6.2018

20 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

5

30

2.2.2018

29.6.2018

20 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

Edukační a výtvarné animace se odehrávají
přímo mezi uměleckými díly, což pomáhá
budovat pozitivní vztak malých i velkých
návštěvníků ke galerii i výtvarnému umění.

Oblastní galerie
Liberec

Masarykova 723/14, 460
01 Liberec

lektorske@ogl.cz 485 100 435, 725
558 413

Doprovodný program ke stálé expozici pro
všechny cílové skupuny (60-90 min).
Program je na objednávku.

NA KLÍČ 2018 Sbírky Oblastní galerie Liberec.
Program na klíč skýtá možnost objednat si
komentovanou prohlídku vedenou zábavnou
formou na vybrané téma, období, umělecký
směr a doplnit tak výklad, výuku o názorné
ukázky originálů.

název instituce
Oblastní galerie
Liberec

kontaktní osoba pro
minimální maximální
místo konání
přihlášení-telefon/mail
kategorie aktivity
název a specifikace
počet žáků počet žáků termín od
Masarykova 723/14, 460 lektorske@ogl.cz 485 100 435, 725 Doprovodný program ke krátkodobé výstavě
KOLEM / DOMU Doprovodný program
5
30
12.3.2018
558 413
01 Liberec
pro I. a II. stupeň ZŠ, ZUŠ, GYMNÁZIA a SŠ (90 zaměřený na architekturu k výstavě Koldomy.
min).
Děti se na chvíli stanou architekty a zjistí, jak
vznikají nové architektonické projekty.

Oblastní galerie
Liberec

Masarykova 723/14, 460
01 Liberec

lektorske@ogl.cz 485 100 435, 725
558 413

Tématický doprovodný program pro MŠ, I.
stupeň ZŠ, ZUŠ (90 min).

Oblastní galerie
Liberec

Masarykova 723/14, 460
01 Liberec

lektorske@ogl.cz 485 100 435, 725 Doprovodný program ke krátkodobé výstavě
558 413
pro MŠ I. a II. stupeň ZŠ, ZUŠ, GYMNÁZIA a SŠ

(90 min).

Muzeum Českého
ráje v Turnově

Skálova 71, 511 01
Turnov, Kamenářský dům

termín do
12.4.2018

cena
20 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

KNIHA VELIKONOC Doprovodný program s
velikonoční tematikou zaměřený na výrobu
knih. Velikonoční kniha se stane hitem jara
2018!

5

30

5.3.2018

28.3.2018

20 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

PEINTRE – CHARLEMONT Doprovodný
program k výstavě francouzského malířství
nabízí malým návštěvníkům vyrobit si vlastní
"kapesní" výstavu Charlemonta.

5

30

28.5.2018

31.8.2018

20 Kč / žák,
pedagogický
doprovod
zdarma

po dohodě

30

po dohoděceloročně

Mgr. Jana Válková Střílková,
Balíček- program spojený s prohlídkou
I. Cesta kamene a výroba olivínového šperku muzejní pedagog a lektor,
muzea, dílna s výstavou, dílna s animací,
balíček zahrnuje prohlídku muzea formou
strilkova@muzeum-turnov.cz, nebo s pracovními listy- cílová skupina ZŠ od interaktivní zábavně stezky, prohlídku výstav
775 578 220
3. třídy, SŠ (150 min-180 min)
konaných v rámci muzea a řemeslnou dílnu –
výrobu šperku se vsazeným Olivínem.

50

kontaktní osoba pro
minimální maximální
místo konání
přihlášení-telefon/mail
kategorie aktivity
název a specifikace
počet žáků počet žáků termín od
Skálova 71, 511 01
Mgr. Jana Válková Střílková,
Balíček- program spojený s prohlídkou
I. Cesta kamene a výroba olivínového šperku - po dohodě
30
po dohoděTurnov, Kamenářský dům
muzejní pedagog a lektor,
muzea, dílna s výstavou, dílna s animací,
balíček zahrnuje prohlídku celého muzea
celoročně
strilkova@muzeum-turnov.cz, nebo s pracovními listy- cílová skupina ZŠ od formou interaktivní zábavně poučné stezky,
775 578 220
3. třídy, SŠ (150 min-180 min)
prohlídku výstav konaných v rámci muzea a
řemeslnou dílnu – v tomto případě výrobu
Muzeum Českého
šperku se vsazeným Olivínem.
ráje v Turnově

název instituce

Skálova 71, 511 01
Turnov, Kamenářský dům

Mgr. Jana Válková Střílková,
Balíček- program spojený s prohlídkou
II. Tematická animace (podle zvolené výstavy) po dohodě
muzejní pedagog a lektor,
muzea, dílna s výstavou, dílna s animací, zakončená tematickou či jinou vybranou dílnou
strilkova@muzeum-turnov.cz, nebo s pracovními listy- cílová skupina ZŠ od
-balíček zahrnuje prohlídku dané výstavy
775 578 220
3. třídy, SŠ (150 min-180 min)
formou dramaticko-zážitkového programu pro
děti a tematickou, nebo po domluvě i jinou
vybranou dílnu.

Skálova 71, 511 01
Turnov, Kamenářský dům

Mgr. Jana Válková Střílková, Doprovodný program ke stálé expozici-cílová
muzejní pedagog a lektor,
skupina ZŠ od 3. třídy, SŠ (60-90min.)
strilkova@muzeum-turnov.cz,
775 578 220

III. Cesta kamene - Interaktivní zábavně
poučná stezka - tato stezka provází své
„cestovatele“ zábavnou formou stálými
expozicemi našeho muzea – expozicí
mineralogie, drahých kamenů a etnografie. Na
Cestě kamene provází „cestovatele“ pracovní
list, který není tradičním didaktickým
materiálem klasického formátu, ale jedná se o
pestrou skládanku – hru, kterou si
„cestovatelé“ v expozicích postupně skládají

po dohodě

Skálova 71, 511 01
Turnov, Kamenářský dům

Mgr. Jana Válková Střílková,
muzejní pedagog a lektor,
strilkova@muzeum-turnov.cz,
775 578 220

IV. Granátové srdce - výroba šperku osazeného
českými granáty Žáci si vytvoří šperk (závěs na
krk) v podobě tepaného drátěného srdce, které
osází českými granáty. Hotové srdce zavěsí na
lanko a celý šperk mohou ještě různě doplnit
rudými korálky.

5

30

po dohoděceloročně

termín do

cena
50

40

Muzeum Českého
ráje v Turnově

Muzeum Českého
ráje v Turnově

Muzeum Českého
ráje v Turnově

Dílna- tzv. Dílny z kapsy, které proběhly v
minulosti a setkaly se s velkým úspěchem.
Cílová skupina ZŠ 2. třídy (90 minut)

podohodě po dohoděceloročně

30

po dohoděceloročně

30

40

kontaktní osoba pro
místo konání
přihlášení-telefon/mail
kategorie aktivity
Skálova 71, 511 01
Mgr. Jana Válková Střílková, Dílna- tzv. Dílny z kapsy, které proběhly v
Turnov, Kamenářský dům
muzejní pedagog a lektor,
minulosti a setkaly se s velkým úspěchem.
strilkova@muzeum-turnov.cz,
Cílová skupina ZŠ 2. třídy (90 minut)
Muzeum Českého
775 578 220
ráje v Turnově

název instituce

Muzeum Českého
ráje v Turnově

Muzeum Českého
ráje v Turnově

Muzeum Českého
ráje v Turnově

Muzeum Českého
ráje v Turnově

Muzeum Českého
ráje v Turnově

Skálova 71, 511 01
Turnov, Kamenářský dům

Mgr. Jana Válková Střílková,
muzejní pedagog a lektor,
strilkova@muzeum-turnov.cz,
775 578 220

Dílna - tzv. Dílny z kapsy, které proběhly v
minulosti a setkaly se s velkým úspěchem.
cílová skupina ZŠ od 1. třídy, (90 min.)

Mgr. Jana Válková Střílková,
muzejní pedagog a lektor,
strilkova@muzeum-turnov.cz,
775 578 220
Skálova 71, 511 01
Mgr. Jana Válková Střílková,
Turnov, Kamenářský dům
muzejní pedagog a lektor,
strilkova@muzeum-turnov.cz,
775 578 220
Skálova 71, 511 01
Mgr. Jana Válková Střílková,
Turnov, Kamenářský dům
muzejní pedagog a lektor,
strilkova@muzeum-turnov.cz,
775 578 220

Dílna - tzv. Dílny z kapsy, které proběhly v
minulosti a setkaly se s velkým úspěchem.
cílová skupina ZŠ od 1. třídy, (90 min.)

Skálova 71, 511 01
Turnov, Kamenářský dům

Dílna - cílová skupina ZŠ od 1. třídy, (90
min.)

Skálova 71, 511 01
Turnov, Kamenářský dům

Mgr. Jana Válková Střílková,
muzejní pedagog a lektor,
strilkova@muzeum-turnov.cz,
775 578 220

Skálova 71, 511 01
Turnov, Kamenářský dům

Mgr. Jana Válková Střílková,
muzejní pedagog a lektor,
strilkova@muzeum-turnov.cz,
775 578 220

Skálova 71, 511 01
Turnov, Kamenářský dům

Mgr. Jana Válková Střílková,
doprovodný program ke krátkodobým
muzejní pedagog a lektor,
výstavám - cílová skupina ZŠ, SŠ, (90 min.)
strilkova@muzeum-turnov.cz,
775 578 220

Muzeum Českého
ráje v Turnově

Muzeum Českého
ráje v Turnově

Dílna - tzv. Dílny z kapsy, které proběhly v
minulosti a setkaly se s velkým úspěchem.
cílová skupina ZŠ od 1. třídy, (90 min.)

Dílna - cílová skupina ZŠ od 1. třídy, (90
min.)

minimální maximální
název a specifikace
počet žáků počet žáků termín od
termín do
V. Olivínový šperk - výroba šperku se
5
30
po dohoděvsazeným olivínem Žáci si vytvoří šperk (závěs
celoročně
na krk) se vsazeným olivínem. Při výrobě
šperku využijí bižuterní komponenty, tenký
drát, závěsné lanko, skleněné korálky rokajl a
samozřejmě olivín.
VI. Modrotiskový ptáček - výroba textilního
5
30
po dohoděptáčka. Zdobení inspirované technikou
celoročně
modrotisku dílny v Olešnici. Práce s
tiskátky.Seznámení se se zvuky ptáčků a jejich
životem.
VII. Bylinková mýdla – výroba vonného
5
30
po dohoděbylinkového mýdla. Žáci si vyrobí své vlastní
celoročně
vonné bylinkové mýdlo a uloží si ho do
vlastnoručně pokresleného obalu.
VIII. Vlněná ovečka - výroba lidové hračky.
5
30
po dohoděSeznámení s vlnou, zkouška česání, suché
celoročně
filcování jehlou. Ovečku si žáci doplní dřevem
a odnesou domů.
IX. Vánoční dílna - Každoročně pořádané
5
30
po dohoděvánoční dílny se zaměřují převážně na výrobu
celoročně
zvykoslovných a tradičních předmětů z různých
materiálů. Důraz je kladen na řemeslnou
techniku.
X. Velikonoční dílna - Každoročně pořádané
5
30
po dohoděvelikonoční dílny se zaměřují převážně na
celoročně
výrobu zvykoslovných a tradičních předmětů z
různých materiálů. Důraz je kladen na
řemeslnou techniku.
XI. Tematické dílny - výstavní. Cílem
po dohodě
30
dle aktuální
tematických tvůrčích dílen je doplnit
nabídky
probíhající výstavy. Pomocí výtvarné či
řemeslné techniky jsou žáci seznamováni s
tématem výstavy a vyrábějí si předměty s ním
související. Aktuální nabídka dílen je
zveřejňována na webových stránkách muzea
(www.muzeum-turnov.cz).
XI. Tematické dílny - výstavní. Cílem
po dohodě
30
dle aktuální
tematických tvůrčích dílen je doplnit
nabídky
probíhající výstavy. Pomocí výtvarné či
řemeslné techniky jsou žáci seznamováni s
tématem výstavy a vyrábějí si předměty s ním
související. Aktuální nabídka dílen je
zveřejňována na webových stránkách muzea
(www.muzeum-turnov.cz).

cena
40

40

40

40

40

40

40

40

kontaktní osoba pro
minimální maximální
místo konání
přihlášení-telefon/mail
kategorie aktivity
název a specifikace
počet žáků počet žáků termín od
termín do
Skálova 71, 511 01
Mgr. Jana Válková Střílková,
doprovodný program ke krátkodobým
XII. Tematické animace - výstavní.
po dohodě
30
dle aktuální
Turnov, Kamenářský dům
muzejní pedagog a lektor,
výstavám - cílová skupina ZŠ, SŠ, (90 min.) Dramaticko-zážitkový program pro děti, které
nabídky
strilkova@muzeum-turnov.cz,
získávají zábavnou formou a v pohybu
775 578 220
doprovodné informace k probíhajícím
Muzeum Českého
výstavám. Pod vedením lektorky objevují taje v
ráje v Turnově
nich ukryté. Aktuální nabídka animací je
zveřejňována na webových stránkách muzea
(www.muzeumturnov.cz).
Vlastivědné muzeum a
Veronika Ličaverová,
774
Výukový program pro žáky 4. až 9.tříd,
10
50
01.09.2017
časově
BURZA PROFESÍ A ŘEMESEL
825 089,
vhodný jako příprava na výběr a volbu
Prezentace 25 odborných profesí a tradičních
neomezeno
galerie v České Lípě,
ekoporadna@muzeumcl.cz budoucího povolání. Souhrnná prezentace 24 řemesel, určená pro žáky, volící si své budoucí
náměstí Osvobození 297/1
profesí – 90 minut, Prezentace vybrané
povolání: Archeolog, Entomolog, Geolog,
470 34 Česká Lípa
profese – 60 minut. Dle dohody možnost
Zoolog, Historik, Etnograf, Botanik, Mykolog,
využití kombinace souhrnné prezentace a
Lesník, Strážce přírody, Preparátor, Správce
Vlastivědné
vybraných profesí dle zájmu žáků.
muzejních sbírek, Knihovník, Kartograf, Sklář,
muzeum a galerie
Možnost využití následné individuální
Výtvarník, Fotograf, Restaurátor, Ekolog,
v České Lípě
prohlídky muzejních expozic s ukázkami
Včelař, Knihař, Řezbář, Rybář, Umělecký
prezentovaných profesí a řemesel, včetně
sklenář, Kovář, umělecký kovář. Příklad
prohlídky Archeologického muzea Šatlava –
programu - Prezentace profese Archeolog +
cca 2 – 3 hodiny
návštěva Archeologického muzea Šatlava.

název instituce

Vlastivědné
muzeum a galerie
v České Lípě

Vlastivědné
muzeum a galerie
v České Lípě

Vlastivědné
muzeum a galerie
v České Lípě

Vlastivědné muzeum a
Veronika Ličaverová,
774 Výukový program s tvůrčí dílnou pro žáky
POZNÁVÁME PTÁKY
825 089,
MŠ a 1.stupně ZŠ. Délka programu 90 minut
galerie v České Lípě,
Procházka přírodovědnou expozicí s
ekoporadna@muzeumcl.cz
(možnost přizpůsobení délky programu dle
náměstí Osvobození 297/1
poznáváním a určováním našich druhů ptáků
dohody).
470 34 Česká Lípa
nejen podle hlasu, ale i podle jejich způsobu
života. Tvůrčí dílna – výroba ptačích hnízd a
další aktivity.

5

30

01.09.2017

časově
neomezeno

Vlastivědné muzeum a
Veronika Ličaverová,
774 Výukový program s tvůrčí dílnou pro žáky
POZNÁVÁME LES
825 089,
MŠ a 1.stupně ZŠ. Délka programu 90 minut
galerie v České Lípě,
Procházka přírodovědnou expozicí s
ekoporadna@muzeumcl.cz
(možnost přizpůsobení délky programu dle poznáváním a určováním našich druhů zvířat,
náměstí Osvobození 297/1
dohody).
470 34 Česká Lípa
rostlin a hmyzu podle jejich způsobu života.
Tvůrčí dílna – hmatové, čichové a hravé
poznávání naší přírody.

5

30

01.09.2017

časově
neomezeno

Vlastivědné muzeum a
Veronika Ličaverová,
774 Výukový program s tvůrčí dílnou pro žáky
CO VYPRÁVÍ KAMENY
825 089,
MŠ a 1.stupně ZŠ. Délka programu 90 minut
galerie v České Lípě,
Putování naší minulostí – vznik vesmíru
ekoporadna@muzeumcl.cz
(možnost přizpůsobení délky programu dle (krátký film),vývoj planety Země. Tvůrčí dílna
náměstí Osvobození 297/1
dohody).
470 34 Česká Lípa
– odborné i hravé poznávání vývoje našeho
života.

5

30

1.9.2017

cena
40

10,- Kč/1 žák
vstup do
muzea
10,- Kč/1 žák
za výukový
program.
Celkem
20,Kč/1 žák

10,- Kč/1 žák
vstup do
muzea
10,- Kč/1 žák
za výukový
program.
Celkem
20,Kč/1 žák
10,- Kč/1 žák
vstup do
muzea
10,- Kč/1 žák
za výukový
program.
Celkem
20,Kč/1 žák
10,- Kč/1 žák
vstup do
muzea
10,- Kč/1 žák
za výukový
program.
Celkem
20,Kč/1 žák

kontaktní osoba pro
minimální maximální
místo konání
přihlášení-telefon/mail
kategorie aktivity
název a specifikace
počet žáků počet žáků termín od
Veronika Ličaverová,
774 Výukový program s tvůrčí dílnou pro žáky
5
30
1.9.2017
Vísecká rychta v
POJĎTE ZPÁTKY ČASEM
825 089,
MŠ a 1.stupně ZŠ. Délka programu 120
Kravařích, Víska 3,
Prohlídka nejstaršího roubeného stavení v
ekoporadna@muzeumcl.cz minut (možnost přizpůsobení délky programu
47103, Kravaře, pobočka
Čechách, doplněná o výukový program
Vlastivědné
dle dohody).
Vlastivědného muzea a
zaměřený na život ve starých chalupách.
muzeum a galerie
galerie v České Lípě
Tvůrčí dílna – děti si vyzkouší jak se mlelo
v České Lípě
obilí, praní v neckách na valše, pěstování
zemědělských plodin, poznávání bylin a další
činnosti, patřící k životu na vsi.
TF:
Doprovodný program ke stálé expozici,
10
50
30.9.2017
Památník K. H. Máchy, Bc. Jana Fridrichová
PAMÁTNÍK KARLA HYNKA MÁCHY je
607 564 053
umístěné v Památníku K. H. Máchy
v
Máchova 150, 472 01
jednou z poboček Vlastivědného muzea
fridrichova@muzeumcl.cz
Doksech.
Doksy, pobočka
V České Lípě. Literární expozice je věnován
Cílová skupina 2. stupeň základních škol,
Vlastivědného muzea a
životu a dílu jednomu z nejvýznamnějších
střední školy a gymnázia (60 min.)
galerie v České Lípě
českých básníků - Karlu Hynku Máchovi,
představiteli českého romantismu a zakladateli
novodobé české poezie. Expozice zachycuje
Vlastivědné
život a dílo básníka a jeho vztah ke kraji, který
muzeum a galerie
ho inspiroval k napsání básně Máj.
v České Lípě
Expozice je vhodná pro doplnění výuky
literatury a dějepisu žáků základních a
středních škol. Doporučujeme využít pracovní
listy, které je možné zakoupit v Památníku
KHM, nebo je lze dle domluvy zaslat
elektronicky.

název instituce

U Muzea 398/4, 466 01 Ing. Jaroslava Novotná, PhD., Vzdělávací program ve stálých expozicích
BARVY – program je zaměřen na poznávání
Jablonec nad Nisou - hlavní
muzejní pedagog, e-mail:
(pracovní listy) - cílová skupina 2. třída ZŠ.
barev pomocí sbírkových předmětů. Žáci v
Muzeum skla a
budova
jaroslava.novotna@msbObjednávkový formulář na: http://www.msbmalých skupinkách samostatně vyplňují
bižuterie v
jablonec.cz, tel.: 483 369 021, jablonec.cz/muzeum-detem/programy-propracovní listy a na závěr společně vyluští
Jablonci nad Nisou
778 702 892
skupiny.
tajenku v křížovce. Délka programu je max. 90
minut.
U Muzea 398/4, 466 01 Ing. Jaroslava Novotná, PhD., Vzdělávací program ve stálých expozicích
ROSTLINY – program je zaměřen na
Jablonec nad Nisou - hlavní
muzejní pedagog, e-mail:
(pracovní listy) - cílová skupina 3.-5. třída
poznávání rostlinných motivů pomocí
Muzeum skla a
budova
jaroslava.novotna@msbZŠ. Objednávkový formulář na:
sbírkových předmětů. Žáci v malých
bižuterie v
jablonec.cz, tel.: 483 369 021,
http://www.msb-jablonec.cz/muzeumskupinkách samostatně vyplňují pracovní listy
Jablonci nad Nisou
778 702 892
detem/programy-pro-skupiny.
a na závěr společně vyluští tajenku v křížovce.
Délka programu je max. 90 minut.
U Muzea 398/4, 466 01 Ing. Jaroslava Novotná, PhD., Vzdělávací program ve stálých expozicích ZVÍŘATA - program je zaměřen na poznávání
Jablonec nad Nisou - hlavní
muzejní pedagog, e-mail:
(pracovní listy) - cílová skupina 6.-7. třída zvířecích motivů pomocí sbírkových předmětů.
Muzeum skla a
budova
jaroslava.novotna@msbZŠ. Objednávkový formulář na:
Žáci v malých skupinkách samostatně vyplňují
bižuterie v
jablonec.cz, tel.: 483 369 021,
http://www.msb-jablonec.cz/muzeumpracovní listy a na závěr společně vyluští
Jablonci nad Nisou
778 702 892
detem/programy-pro-skupiny.
tajenku v křížovce. Délka programu je max. 90
minut.

termín do

30.9.2018

cena
10,- Kč/1 žák
vstup do
muzea
10,- Kč/1 žák
za výukový
program.
Celkem
20,Kč/1 žák
10,- Kč/1 žák

10

30

říjen 2017

stálý

30

10

30

říjen 2017

stálý

30

10

30

říjen 2017

stálý

30

kontaktní osoba pro
místo konání
přihlášení-telefon/mail
kategorie aktivity
U Muzea 398/4, 466 01 Ing. Jaroslava Novotná, PhD., Vzdělávací program ve stálých expozicích
Jablonec nad Nisou - hlavní
muzejní pedagog, e-mail:
(pracovní listy) - cílová skupina 8.-9. třída
Muzeum skla a
budova
jaroslava.novotna@msbZŠ, SŠ. Objednávkový formulář na:
bižuterie v
jablonec.cz, tel.: 483 369 021,
http://www.msb-jablonec.cz/muzeumJablonci nad Nisou
778 702 892
detem/programy-pro-skupiny.

název instituce

U Muzea 398/4, 466 01 Ing. Jaroslava Novotná, PhD.,
muzejní pedagog, e-mail:
Muzeum skla a Jablonec nad Nisou - hlavní
budova
jaroslava.novotna@msbbižuterie v
jablonec.cz, tel.: 483 369 021,
Jablonci nad Nisou
778 702 892
U Muzea 398/4, 466 01 Ing. Jaroslava Novotná, PhD.,
Jablonec nad Nisou - hlavní
muzejní pedagog, e-mail:
Muzeum skla a
budova
jaroslava.novotna@msbbižuterie v
jablonec.cz, tel.: 483 369 021,
Jablonci nad Nisou
778 702 892

Vzdělávací program ve stálých expozicích
(pracovní listy) - cílová skupina I. a II. st. ZŠ.
Objednávkový formulář na: http://www.msbjablonec.cz/muzeum-detem/programy-proskupiny.
Vzdělávací program ve stálých expozicích
(pracovní listy) - cílová skupina I. a II. st. ZŠ.
Objednávkový formulář na: http://www.msbjablonec.cz/muzeum-detem/programy-proskupiny.

minimální maximální
název a specifikace
počet žáků počet žáků termín od
termín do
cena
16
60
říjen 2017
stálý
30
CO JE TO SKLO? - příběh českého skla a
bižuterie s využitím muzejních exponátů. program je postaven na základě metody
kooperativního učení (práce ve skupinách) a s
využitím zapůjčených tabletů s přístupem na
internet. Délka programu je max. 90 minut.
10
30
říjen 2017
31. 12. 2017
30
CÍSAŘOVNA BEZ KORUNY - program k
výročí 300 let od narození Marie Terezie.
Pracovní list s hledáním předmětů spojených s
obdobím Marie Terezie ve stálých expozicích.
Délka programu max. 45 minut.
10
30
1. leden 2018 červen 2018
30
RE.PUBLIKA – program k 100. výročí
vzniku Československa - pracovní list s
hledáním předmětů spojených s obdobím
vzniku 1. republiky.
Délka max. 90 minut.

U Muzea 398/4, 466 01 Ing. Jaroslava Novotná, PhD.,
Rukodělný program v ateliéru - cílová
BARVY - výroba barevného oděvního doplňku
muzejní pedagog, e-mail:
skupina ZŠ 2. třída. Objednávkový formulář zeskleněných perliček a papírových korálků.
Muzeum skla a Jablonec nad Nisou - hlavní
budova
jaroslava.novotna@msbna: http://www.msb-jablonec.cz/muzeumCelková doba max. 90 minut.
bižuterie v
jablonec.cz, tel.: 483 369 021,
detem/programy-pro-skupiny.
Jablonci nad Nisou
778 702 892
U Muzea 398/4, 466 01 Ing. Jaroslava Novotná, PhD.,
Rukodělný program v ateliéru. - cílová
ROSTLINY - výroba bytového doplňku muzejní pedagog, e-mail:
skupina ZŠ 3.-5. třída. Objednávkový
inspirace technikou skleněné vitráže s motivy
Muzeum skla a Jablonec nad Nisou - hlavní
budova
jaroslava.novotna@msbformulář na: http://www.msbrostlin doplněná skleněnými perličkami. Délka
bižuterie v
jablonec.cz, tel.: 483 369 021, jablonec.cz/muzeum-detem/programy-promax. 90 minut.
Jablonci nad Nisou
778 702 892
skupiny.
U Muzea 398/4, 466 01 Ing. Jaroslava Novotná, PhD.,
Rukodělný program v ateliéru. - cílová
ZVÍŘATA - výroba oděvního doplňku - brože
muzejní pedagog, e-mail:
skupina ZŠ 6.-7. třída. Objednávkový
nebo přívěsku se zvířecím motivem. Délka
Muzeum skla a Jablonec nad Nisou - hlavní
budova
jaroslava.novotna@msbformulář na: http://www.msbmax. 90 minut.
bižuterie v
jablonec.cz, tel.: 483 369 021, jablonec.cz/muzeum-detem/programy-proJablonci nad Nisou
778 702 892
skupiny
U Muzea 398/4, 466 01 Ing. Jaroslava Novotná, PhD.,
Rukodělný program v ateliéru. - cílová
CO JE TO SKLO? - výroba oděvního
muzejní pedagog, e-mail:
skupina 8.-9. třída ZŠ, SŠ. Objednávkový
doplňku pomocí netradiční techniky. Délka
Muzeum skla a Jablonec nad Nisou - hlavní
budova
jaroslava.novotna@msbformulář na: http://www.msbmax. 90 minut.
bižuterie v
jablonec.cz, tel.: 483 369 021, jablonec.cz/muzeum-detem/programy-proJablonci nad Nisou
778 702 892
skupiny.
U Muzea 398/4, 466 01 Ing. Jaroslava Novotná, PhD.,
Rukodělný program v ateliéru. Cílová
CÍSAŘOVNA BEZ KORUNY - program k
Jablonec nad Nisou - hlavní
muzejní pedagog, e-mail:
skupina I. a II. st. ZŠ. Objednávkový
výročí 300 let od narození Marie Terezie.
Muzeum skla a
budova
jaroslava.novotna@msbformulář na: http://www.msbProgram se skládá z lektorské prezentace a
bižuterie v
jablonec.cz, tel.: 483 369 021, jablonec.cz/muzeum-detem/programy-protvůrčí dílny s výrobou koženého váčku na
Jablonci nad Nisou
778 702 892
skupiny.
peníze zdobeného korálky. Délka max. 90
minut.

10

30

říjen 2017

stálý

30

10

30

říjen 2017

stálý

30

10

30

říjen 2017

stálý

30

10

30

říjen 2017

stálý

30

10

30

říjen 2017

31. 12. 2017

30

kontaktní osoba pro
místo konání
přihlášení-telefon/mail
kategorie aktivity
U Muzea 398/4, 466 01 Ing. Jaroslava Novotná, PhD.,
Rukodělný program v ateliéru. Cílová
Jablonec nad Nisou - hlavní
muzejní pedagog, e-mail:
skupina I. a II. st. ZŠ. Objednávkový
Muzeum skla a
budova
jaroslava.novotna@msbformulář na: http://www.msbbižuterie v
jablonec.cz, tel.: 483 369 021, jablonec.cz/muzeum-detem/programy-proJablonci nad Nisou
778 702 892
skupiny.

název instituce

minimální maximální
název a specifikace
počet žáků počet žáků termín od
termín do
cena
10
30
1. leden 2018 červen 2018
30
RE.PUBLIKA – program ke stému výročí
vzniku Československa. Tvůrčí dílna s výrobou
šperku v národních barvách. Délka max. 90
minut.

U Muzea 398/4, 466 01 Ing. Jaroslava Novotná, PhD.,
Kombinovaný program (vdělávací a
KOMBINOVANÝ PROGRAM - vzdělávací
Jablonec nad Nisou - hlavní
muzejní pedagog, e-mail:
rukodělný) cílová skupina I. a II. st. ZŠ.
a rukodělný program navolený dle aktuální
budova
jaroslava.novotna@msbObjednávkový formulář na: http://www.msbnabídky programů pro skupiny, které jsou
jablonec.cz, tel.: 483 369 021, jablonec.cz/muzeum-detem/programy-protematicky a náročností přizpůsobeny různým
778 702 892
skupiny.
věkovým kategoriím. Kombinované programy
Muzeum skla a
jsou určeny pro skupiny 10 – 60 dětí. Skupiny
bižuterie v
nad 30 dětí se v muzeu rozdělí na 2 části. Jedna
Jablonci nad Nisou
bude vyplňovat pracovní listy v expozicích
bižuterie a skla, druhá bude tvořit v muzejním
ateliéru. Po určeném čase se skupiny vymění.
Celková doba max. 180 minut.
Podještědské muzeum,
expozice, adr. Svobody
31, Český Dub

Podještědské
muzeum a
knihovna, p.o.

Martin Hess, tel. č. 728 045
065, příp.485 147 090; Email: martin.hess@cdub.cz,
příp. muzeum@cdub.cz

Vzdělávací (literatura, historie, národopis,
výtvarná výchova)

10

60

říjen 2017

stálý

10 osob s
35 osob
1. dubna (na 30. září (na
Expozice zaměřená zejm. na temata:
spisovatelka Karolina Světlá, národopis pedagogický (vzhledem k objednávku je objednávku je
m
omezené
možné
možné
Podještědí, historie rodiny majitelů vily
dohodnout
dohodnout
(průmyslová šlechta - textilnický magnát doprovodem velikosti
muzejních
prohlídku i prohlídku i po
Franz von Schmitt a Blaschkovi, textilní
prostor)
před
uvedeném
výroba a průmysl), historie/umění/řemeslo uvedeným
termínu)
technika šablonové malby (originál gotické
termínem)
šablonově zdobené skříně z konce 15.
století). Prohlídka je koncipována
obecným průřezem všemi tematy, na
objednávku je možno zajistit speciální
zaměření pouze na zvolené téma.

50

Malý okruh
(pouze
muzeum - cca
45 minut) pro
10 a více osob
(ZŠ a SŠ) 30,Kč na
žáka/studenta,
pedagogický
doprovod
zdarma;
Velký okruh
(muzeum i
komenda 45 +
45 minut) pro
10 a více osob
(ZŠ a SŠ) 50,Kč na
žáka/studenta,
pedagogický
doprovod
zdarma;

název instituce

kontaktní osoba pro
místo konání
přihlášení-telefon/mail
kategorie aktivity
Vzdělávací (historie, výtvarná výchova Johanitská komenda, adr. Martin Hess, tel. č. 728 045
architektura)
Starý zámek 1, Český
065, příp.485 147 090; EDub
mail: martin.hess@cdub.cz,
příp. muzeum@cdub.cz

Podještědské
muzeum a
knihovna, p.o.

Městské muzeum a
galerie Lomnice
nad Popelkou,
příspěvková
organizace

Městské muzeum a
galerie Lomnice
nad Popelkou,
příspěvková
organizace

Husovo náměstí 43,
Lomnice nad Popelkou,
51251

Mgr. Jan Drahoňovský, tel. č.
481671872, 607724977,
email:
muzeum.lomnice@seznam.cz

Husovo náměstí 43,
Lomnice nad Popelkou,
51251

Mgr. Jan Drahoňovský, tel. č.
481671872, 607724977,
email:
muzeum.lomnice@seznam.cz

doprovodný program ke stálé expozici cílová skupina ZŠ 1. - 2. stupeň (90 minut)

minimální maximální
název a specifikace
počet žáků počet žáků termín od
termín do
10 osob s
50 osob
1. dubna (na 30. září (na
Expozice zaměřená zejm. historii a
objednávku je objednávku je
architekturu: dějinné souvislosti spojené se pedagogický
m
možné
možné
založením českodubské komendy v r. 1237,
doprovodem
dohodnout
dohodnout
rytířská doba Václava I., osobnost
prohlídku i prohlídku i po
zakladatele Havla z Lemberka a jeho ženy
před
uvedeném
sv. Zdislavy, johanitský řád obecně a jeho
uvedeným
termínu)
historie v Čechách, románsko-gotická
termínem)
architektura českodubské komendy,
zázračné objevení "ztraceného kláštera" v
roce 1991

Tradice sladké pochoutky Lomnických
sucharů - seznámení s historií, současností a
tradicí výroby jednoho z njeznámějších
výrobků v Podkrkonoší. Ve stálé expozici je
řada dobových reklam, obalů, strojní techniky
a ocenění z hospodářských výstav. Součástí
prohlídky bude i možnost nákupu čerstvých
sucharů. V druhé části programu navštívíme
nedalekou provozovnu s ukázkou ruční výroby
a možností ochutnávky.
doprovodný program ke stálé expozici Historie, současnost a tradice myslivosti cílová skupina ZŠ 1. - 2. stupeň (90 minut) návštěva druhé největší expozice v Čechách po
zámku Konpišti, rozkádající se na ploše 240 m²
ve stylově zařízeném podkroví. Kolekce se
skládá s více jak tisíce trofejí z celého světa
včetně medailových kusů. Dále obsahuje
vycpaniny, mysliveckou literaturu, lovecké
zbraně a ukázky historického nábytku s touto
tematikou. Součástí prohlídky může být i
přednášky jednoho z největších znalců
myslivosti u nás, autora sbírky, lovce a lesníka
v. v. pana Oldřicha Horáka (nutno objednat s
předstihem).

cena
Malý okruh
(pouze
komenda - cca
45 minut) pro
10 a více osob
(ZŠ a SŠ) 30,Kč na
žáka/studenta,
pedagogický
doprovod
zdarma;
Velký okruh
(muzeum i
komenda 45 +
45 minut) pro
10 a více osob
(ZŠ a SŠ) 50,Kč na
žáka/studenta,
pedagogický
doprovod
zdarma;

10

30

1.9.2017

stálý
(celoročně)

20,- Kč žák,
pedagog
zdarma

10

30

1.9.2017

stálý
(celoročně)

20,- žák,
pedagog
zdarma

název instituce

místo konání
Svijany 30, 463 46
Příšovice

kontaktní osoba pro
přihlášení-telefon/mail
Rezervace: 481 770 703
info@zameksvijany.cz

Zámek Svijany

Městské muzeum v
Železném Brodě

Běliště čp. 57, Železný
Mgr. David Řeřicha,
Brod, národopisná expozice rericha@zelbrod.cz, 777 797
Městského muzea
852

minimální maximální
kategorie aktivity
název a specifikace
počet žáků počet žáků termín od
termín do
20
po dohodě
1.9.2017
stalý
Archeologie, historie a kreativita.
Kdo tu bydlel před námi?
(výběr
Vzdělávací doprovodný program spojený s Program s interaktivní prohlídkou zámeckých
konkrétního
prohlídkou historických expozic na zámku,
expozic zaměřených na:
termínu po
animace, pracovní listy, interaktivní práce.
a) dobu bronzovou - artefakty z místních
dohodě)
Vhodné pro 1. stupeň ZŠ (1. - 5. třída).
nalezišť, život a rituály;
Délka programu 90-120 min.
b) středověk, novověk - historie zámku a jeho
majitelů.
Nad rámec programu lze využít: venkovní
pískoviště (hledání kostry) a prostory zámecké
zahrady pro odpočinek (závislé na počasí),
kreativní pracovní koutek (písmena, čísla,
jemná motorika, puzzle, logika, trojrozměrná
tělesa, Montessori metoda).
Pozn. Doporučujeme využít pracovní listy,
které je možné zakoupit nebo dle domluvy
zaslat elektronicky.
Doprovodný program ke stálé národopisné
expozici muzea. ZŠ od 3. třídy, SŠ, 45–60
min.

Život na Bělišti – interaktivní zábavně naučná

Vysoké nad Jizerou,
Mgr. Michal L. Jakl, Mgr. Jana Komentované prohlídky pro školní skupiny Řemesla ve vysockém vlastivědném muzeu Vlastivědné muzeum pro Nonnerová, tel. 481593118, e(nutno předem objednat).
možnost práce s pracovními listy pro 1. a 2.
Vysoké nad Jizerou a okolí,
mail
stupeň ZŠ (případně SŠ) vypracovanými Mgr.
Dr. Karla Farského 130 muzeum@vysokenadjizerou.cz
Lucií Burgermeisterovou z vysocké ZŠ.
Pracovní listy předem zašleme na vyžádání v
elektronické podobě, tisk v muzeu: 1 pracovní
list 6 Kč. Vhodné pro 1. i 2. stupeň ZŠ.

Vlastivědné
muzeum pro
Vysoké nad
Jizerou a okolí

35

celoročně

po dohodě

01.10.2017

hra po národopisné expozici. S pomocí
barevného, výtvarně pojatého pracovního listu –
skládačky, hledají hráči po expozici části
tajemného nápisu, v němž je ukryto tajemství
vzniku Běliště. A během této cesty plní další
zábavné a naučné úkoly.

10

celoročně

cena
50 Kč 1 žák

25kč/osoba
(10kč
vstupné+15kč
pracovní
skládačka)

do případného
do 31. 12.
odvolání
2017: žáci do
15 let ve
skupině nad 5
osob 15
Kč/osobu,
pedag.
doprovod 25
Kč; žáci a
studenti 15-26
let ve skupině
nad 5 osob 25
Kč/osobu,
pedagog.
doprovod 25
Kč.
Fotografování
a natáčení v
expozici 15
Kč. Po 1. 1.
2018 budeme
ceny
aktualizovat.

název instituce

Vlastivědné
muzeum pro
Vysoké nad
Jizerou a okolí

místo konání
Vysoké nad Jizerou,
Vlastivědné muzeum pro
Vysoké nad Jizerou a okolí,
Dr. Karla Farského 130

kontaktní osoba pro
přihlášení-telefon/mail
kategorie aktivity
Mgr. Michal L. Jakl, Mgr. Jana
Komentovaná prohlídka stálé expozice s
Nonnerová, tel. 481593118, e- důrazem na dějiny divadla na Vysocku pro
mail
školní skupiny (nutno předem objednat).
muzeum@vysokenadjizerou.cz

minimální maximální
název a specifikace
počet žáků počet žáků termín od
termín do
cena
10
po dohodě 13.10.2017
21.10.2017
žáci do 15 let
Divadlo sousedské a ochotnické ve skupině nad
doprovodný program k národní divadelní
5 osob 15
přehlídce Krakonošův divadelní podzim.
Kč/osobu,
Možnost práce s pracovními listy "Za historií
pedag.
divadla ve Vysokém nad Jizerou a Staré Vsi" doprovod 25
na vyžádání zašleme v elektronické podobě,
Kč; žáci a
tisk v muzeu: 12 Kč/ 1 pracovní list. Po
studenti 15-26
prohlídce muzea doporučujeme si (bez
let ve skupině
průvodce) projít naučnou divadelní stezku (cca
nad 5 osob 25
5 km, cestou je možno si po domluvě s majiteli
Kč/osobu,
prohlédnout 2 pohyblivé betlémy). Vhodné pro
pedagog.
1. i 2. stupeň ZŠ.
doprovod 25
Kč.
Fotografování
a natáčení v
expozici 15 Kč

