
Doprovodné a edukační programy

Historická výstavní budova

Velikonoční edukační programy

Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se 

budou konat od 1. do 30. dubna 2014 v Historické výstavní budově na ulici Komenského 10 v Opavě. 

Zájemce programu prosíme o včasnou rezervaci u muzejní pedagožky Mgr. Kamily Polákové, tel.: 

732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz, www.szm.cz

HODY, HODY, DOPROVODY

Program je určen pro děti z mateřských škol a žáky nižších ročníků základních škol

Kdy a proč slavíme Velikonoce, co je to Pašijový týden a jaké aktivity se s jednotlivými dny pojí, které 

pokrmy jedli naši předkové v tuto dobu a které symboly patří k Velikonocům, to vše je obsahem 

velikonočního edukačního programu. Pro zájemce je připravena také výtvarná dílna, v rámci které si 

děti vymalují omalovánky a ozdobí vajíčko. Každý účastník si odnese malý dárek. 

Časová náročnost: 60 minut (s výtvarnou dílnou 90 minut)

Zájemci o výtvarnou dílnu si přinesou vyfouknuté nebo natvrdo uvařené vajíčko!

TAJEMSTVÍ VELKÉ NOCI

Program je určen pro žáky vyšších ročníků základních škol, studenty středních škol a skupiny zájemců 

z řad ostatních návštěvníků.

Program seznamující návštěvníky s biblickým příběhem o ukřižování a vzkříšení Ježíše, s podstatou 

oslav Velikonoc, s tradicemi a symboly spojenými s těmito jarními svátky a se způsobem slavení 

Velikonoc v některých zemích světa. Součástí interaktivního programu je také vyplňování pracovního 

listu a prohlídka těch exponátů, které se váží k Velikonocům a jsou umístěny v expozici Slezsko. 

Časová náročnost: 80 minut

Vstupné:
Děti do 6 let – 10 Kč
Děti nad 6 let, studenti a senioři – 25 Kč
Ostatní – 50 Kč
Pedagogický doprovod má vstup volný.



Doprovodné programy k části Příroda Slezska

DO POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY

Program, který je určen pro děti z mateřských škol a žáky 1. a 2. ročníku základních škol. Průvodci 
programu budou známé zvířecí postavičky z pohádek, které děti uvedou do říše savců. 

Požadavky na účastníky: přinést si s sebou do muzea plyšové zvířátko (nejlépe savce)
Časová náročnost: 45 minut 

VZÁCNÍ SAVCI SLEZSKA

Cílem tohoto programu je seznámit návštěvníky zábavnou a interaktivní formou se životem vzácných 
druhů savců žijících ve Slezsku. 

Program určen pro dvě věkové kategorie:
-pro žáky 3.-7. ročníku základních škol
-pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a studenty středních škol 

Časová náročnost: 60 minut

Doprovodné programy k části Encyklopedie Slezska

CO JE TO ŘEMESLO ANEB ŘEMESLA A CECHY VE SLEZSKU

Program, v jehož průběhu bude lektor odpovídat na otázky:
Co je to řemeslo?
Co jsou to cechy a kdy vznikaly?
Jaká řemesla se objevovala v Opavě? 

Program je určen pro žáky 4. až 9. ročníků základních škol, studenty středních škol a skupiny zájemců 
z řad ostatních návštěvníků.
Časová náročnost: 60 minut

VIDÍM PŘED SEBOU MĚSTO VELIKÉ … ANEB VZNIK MĚST VE SLEZSKU

Program, jehož obsahem jsou tato témata: Jaké druhy měst vznikaly? Která města jsou nejstarší? Co 
město tvořilo? Jaká byla městská práva? 

Program určen pro dvě věkové kategorie zájemců: 
-pro žáky 4.-7.ročníku základních škol
-pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol, studenty středních škol a skupiny zájemců z řad široké
veřejnosti

Časová náročnost: 90 minut



SLEZSKO
Program seznámí účastníky s teorií vzniku názvu Slezsko, představí celé Slezsko i tzv. České Slezsko na 
historických mapách a připomene významné události v dějinách tohoto území. Cílem programu je 
znovuobnovení slezského patriotismu.

Program je určen pro dvě věkové kategorie:
-pro žáky 5. – 7. ročníku základních škol    
-pro žáky 8. -9. ročníku základních škol, studenty středních škol a skupiny zájemců z řad  
                                 ostatních návštěvníků  

Časová náročnost: 60 a 90 minut

ARCHEOLOGIE PRO NEJMENŠÍ ANEB ŠTĚTEČKEM A MOTYČKOU PROKOPEM SE ULIČKOU

V programu se účastníci seznámí s pojmem archeologie a s prací archeologa. V rámci tohoto 
interaktivního programu si mohou účastníci vyzkoušet tuto práci na vlastní kůži hledáním předmětů v 
písku, jejich zakreslováním či skládáním keramických střepů. 

Program je určen pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ.

Časová náročnost: 45 minut (varianta s výtvarnou dílnou – 70 minut)

ZNÁTE JE ANEB ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ OSOBNOSTI SLEZSKA

Program, který účastníky seznámí se sedmi významnými osobnostmi Slezska.

Je určen pro žáky vyšších ročníků základních škol, pro studenty středních škol a pro skupiny zájemců z 
řad široké veřejnosti

Časová náročnost: 90 minut

Arboretum Nový Dvůr

CESTA SEVEREM ANEB KRAJINA A PŘÍRODA FENNOSKANDIE
27. 3. 2014 - 1. 3. 2015. 
Prohlídka výstavy je individuální, pro zájemce jsou ale připraveny pracovní listy pro různé věkové 
kategorie a metodické listy pro učitele. Pracovní listy si učitelé vytisknou ve škole a přivezou si je
s sebou na prohlídku výstavy. 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně této výstavy se obracejte na Mgr. Irenu Hodanovou, e-mail: 
pokladnahvb@szm.cz a označte ho heslem „Cesta Severem“. 

Vstupné: 
Děti do 6 let – vstup zdarma
Děti nad 6 let, studenti – 20 Kč
Pedagogický doprovod má vstup volný.



Památník II. světové války

Doprovodný program k výstavě Češi ve Velké válce

4. dubna – 30. listopadu 2014

1. SVĚTOVÁ VÁLKA A ČESKÉ ZEMĚ

1. světová válka byla někdy nazývaná také Velká válka. Jaké byly příčiny jejího vzniku, které zásadní 

okamžiky tohoto světového konfliktu se promítly do života vojáků pocházejících z českých zemí, jaký 

měla vliv na civilní život obyvatel a kulturu českých zemí, to vše se dozví účastníci edukačního 

doprovodného programu. Válečné dějiny budou nastíněny mj. prostřednictvím knihy Jaroslava Haška: 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“.

Program je určen pro dvě věkové kategorie:
- pro žáky 5.-8. ročníku základních škol

- pro žáky 9. ročníku základních škol a studenty středních škol

Časová náročnost: 60 minut

Doprovodné programy k expozici Doba zmaru a naděje

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Program vyzvedne některé stránky života českých obyvatel v protektorátu, např.:
-německá okupační správa
-likvidace českých institucí, protektorátní úřady
-přídělový systém 
-totální nasazení

Pro srozumitelnější objasnění těchto pojmů budou využity fotografie a dokumenty ze sbírek 
Slezského zemského muzea a ukázky vzpomínek pamětníků. Součástí bude i pracovní list.
Program určen pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, studenty středních škol a zájemce z řad 
ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut   
        
HOLOCAUST A TRANSPORTY ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA   

Cílem programu je seznámit účastníky s termíny holocaust, antisemitismus či šoa a s okolnostmi, 
které vedly k masovým transportům Židů do ghett a koncentračních táborů. V programu je využito 
dobových materiálů a vzpomínek pamětníků. Součástí bude také pracovní list. 

Program určen pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, studenty středních škol a zájemce z řad 
ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut 



Vstupné na doprovodné programy

Historická výstavní budova - Děti do 6 let – 10 Kč, nad 6 let – 25 Kč

Památník II. Světové války – 30 Kč

Pedagogický doprovod zdarma
Plné vstupné – 50 Kč (Historická výstavní budova)
                            60 Kč (Památník II. světové války) 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky
Mgr. Kamily Polákové, tel.: 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz, www.szm.cz. 




