
 

 
          

 

 

 

 

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY V HISTORICKÉ VÝSTAVNÍ BUDOVĚ 

Doprovodné programy k výstavě Neklidné století  

HRAČKY MÝCH RODIČŮ A PRARODIČŮ 

V průběhu převážně herního programu děti poznají hračky, s nimiž si v dětství hrála jejich 

maminka, tatínek, babička či dědeček. V rámci programu na děti čeká spousta dobových her a 

zábavy. 

Nový program je určen pro děti z MŠ, žáky 1. až 5. ročníků ZŠ. 

Nově je možno využít také vánoční nabídky. Ve dnech 1. 12., 8. 12., 15. 12. bude na děti 

čekat andělíček, který je tímto program provede.  

Časová náročnost: 45 minut 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky  

Bc. Pavly Slovákové, tel.: 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz 

 

CO TO SLYŠÍM, CO TO JE? TO JSOU PŘECE HUDEBNÍ NÁSTROJE ANEB 

HUDEBNÍ NÁSTROJE A JEJICH ZVUKY 

V rámci programu se děti seznámí se širokou škálou hudebních nástrojů. Nejen interaktivní 

formou jim budou přiblíženy zvuky, které nám hudební nástroje vydávají. V průběhu 

edukačního programu poznají přístroje, které sloužily k poslechu hudby ještě jejich rodičům a 

prarodičům, vyzkouší si zapisování not a založí si svou kapelu jako praví muzikanti. 

Nový program je určen pro děti z MŠ, žáky 1. až 5. ročníků ZŠ. 

Nově je možno využít také vánoční nabídky. Ve dnech 1. 12., 8. 12., 15. 12. bude na děti 

čekat andělíček, který je tímto program provede.  

Časová náročnost: 45-60 minut 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky  

Bc. Pavly Slovákové, tel.: 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz 

 

Programy realizované od 1. října 2015: 

OD DŘEVĚNKY K PANELÁKU – PROMĚNY BYDLENÍ VE 20. STOLETÍ  

Program seznámí návštěvníky s formami bydlení různých sociálních vrstev v regionu 

chronologicky od počátku 20. století. Účastníci se dozvědí, jak se postupně měnily nároky 

rodin na bydlení, a co bylo typickým vybavením v domácnosti. 

Nový program je určený pro žáky II. stupně ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké 

veřejnosti. 
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Časová náročnost: 60 minut 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky 

Mgr. et Mgr. Lenky Borovičkové, tel.: 731 267 473, e-mail: borovickova@szm.cz 

 

 JAK SE DÍVAT NA UMĚNÍ 20. STOLETÍ 

Program je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o tom, jak výtvarné umění 

ovlivňovalo společnost a lidské životy v minulém století a zároveň jak historické a 

společenské události měly vliv na samotnou uměleckou tvorbu a umělce. 

Nový program je určený pro žáky II. stupně ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké 

veřejnosti. 

Časová náročnost: 60 minut 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky 

Mgr. et Mgr. Lenky Borovičkové, tel.: 731 267 473, e-mail: borovickova@szm.cz 

 

 

Doprovodné programy k části Encyklopedie Slezska 

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 zájemci vyzkoušet tuto práci na vlastní kůži hledáním 

předmětů v písku či skládáním keramických střepů. 

Program je určen pro děti z MŠ, žáky 1. a 2. ročníků ZŠ a skupiny zájemců z řad široké 

veřejnosti. 

Nově je možno využít také vánoční nabídky. Ve dnech 1. 12., 8. 12., 15. 12. bude na děti 

čekat andělíček, který je tímto program provede.  

Časová náročnost: 45-60 minut 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky  

Bc. Pavly Slovákové, tel.: 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz 

 

O ŘEMESLECH A CEŠÍCH VE SLEZSKU 

V průběhu programu budou účastníkům objasněny pojmy řemesla a cechy. V rámci tohoto 

programu se seznámí s jejich vznikem a se škálou řemesel provozovaných v Opavě. 

Program je určen pro žáky 4. až 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké 

veřejnosti. 

Časová náročnost: 60 minut 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky  

Bc. Pavly Slovákové, tel.: 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz 
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O POČÁTCÍCH MĚST A MĚSTSKÝCH PRIVILEGIÍCH 

V průběhu programu se účastníci seznámí se vznikem nejstarších měst na našem území, 

s jednotlivými typy měst i s jejich výstavbou. Návštěvníkům budou na příkladech městských 

práv uplatňovaných v Opavě objasněny pojmy jako městská privilegia. V průběhu edukačního 

programu si mohou zájemci vyzkoušet založení města jako skuteční lokátoři. 

Program je určen pro žáky 4. až 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké 

veřejnosti. 

Časová náročnost: 60 minut 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky  

Bc. Pavly Slovákové, tel.: 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz 

 

Doprovodné programy k části Příroda Slezska 

Programy realizované od 15. září 2015: 

DO POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY 

Program přibližuje říši zvířat prostřednictvím známých zvířecích postaviček z pohádek. 

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

Časová náročnost: 45 minut 

 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky 

Mgr. Andrey Kučové, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz 

 

 

VZÁCNÍ SAVCI SLEZKA 

Program seznamuje návštěvníky se životem vzácných savců, ale neopomíjí ani běžné druhy.  

Program je určen pro žáky 3. - 7. ročníků ZŠ, pro žáky 8. - 9. ročníků ZŠ a studenty SŠ. 

Časová náročnost: 60 minut 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky 

Mgr. Andrey Kučové, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz 

 

 

Programy tematicky zaměřené na období zimního času a Vánoc 

PŘÍBĚH VÁNOC 

S dětmi si v rámci programu popovídáme o Vánocích a vánočních symbolech. V průběhu 

programu si děti mohou vyrobit různé vánoční předměty a nazdobit stromeček. 

Program určený pro všechny věkové kategorie je k dispozici od 23. 11. 2015. 

Časová náročnost: 45-60 minut 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky  

Bc. Pavly Slovákové, tel.: 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz 
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JAK TRÁVÍ ZIMU 

Program představuje malým i velkým návštěvníkům různé způsoby, jakými živočichové 

přečkávají zimní období a jak jim může člověk pomoci. 

Program je určen pro všechny věkové kategorie. 

Časová náročnost 45-60 minut. 

 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky 

Mgr. Andrey Kučové, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz 

 

 

Ornitologická vycházka pro žáky základních a středních škol 

Nabídka ornitologické vycházky pro základní a střední školy. Účastníci výletu se mohou těšit 

na pozorování a určování ptáků (k dispozici bude stativový dalekohled s velkým zvětšením), 

za pěkného počasí bude provedena i ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Akci vede zoolog 

Slezského zemského muzea Mgr. Libor Praus, Ph.D. 

Vycházky se uskuteční v období od 9. 9. do 15. 10. 2015 pro předem ohlášené skupiny vždy v 

úterý v dopoledních hodinách. Začátek okolo 9. hodiny.  

 

Vycházky se mohou konat v těchto lokalitách: 

1) Naučná stezka Hvozdnice, délka trasy minimálně 5 km http://www.mapy.cz/s/bNaN 

2) Okolí Stříbrného jezera v Opavě, délka trasy 2 km  

 

Časová náročnost: 1-3 hodiny 

Vstup zdarma 

Počet účastníků ve skupině: max. 20 – 25 osob 

S sebou: vhodná obuv a dalekohled 

Rezervace vycházky u muzejní pedagožky Mgr. Andrey Kučové, tel.: 778 488 260, e-mail: 

kucova@szm.cz 
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