
Doprovodné edukační programy v Památníku Petra Bezruče 

PRO ŠKOLY 

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE 

V rámci edukačního programu se žáci seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života 

a jeho literární tvorbou. Součástí programu je také poslech nahrávky rozhovoru Petra 

Bezruče s jeho sekretářkou Zdenkou Tomáškovou. 

Program je pojat jako komentovaná prohlídka a nabízí 2 varianty: 

• základní verze – vhodná pro žáky ZŠ 

• rozšířená verze – vhodná pro SŠ a VŠ. 

Možnost provádění školních skupin v dobovém kostýmu (představuje Dodu Demlovou – 

jednu z Bezručových múz). Po předchozí domluvě lze prohlídku doplnit o četbu básní 

z básnické sbírky Slezské písně nebo přednes básně Stužkonoska modrá. 

Časová náročnost: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky) 

 

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA 

Cílem programu je seznámit děti s pojmem „muzeum“, jeho významem pro jednotlivce 

i společnost. Děti budou během programu seznámeny s jednotlivými muzejními profesemi 

(kurátor, archeolog, etnograf, zoolog, paleontolog atd.). Budou jim vysvětleny pojmy jako 

expozice, výstava, výstavní prostory, sbírkový předmět, depozitář a vernisáž. 

Děti budou mít možnost orientovat se v expozici, rozvíjet myšlení, spolupracovat, esteticky 

vnímat a poznávat hodnoty minulosti. 

Časová náročnost: 60 minut 

Program je určen pro MŠ, 1. a 2. třídu ZŠ 

 

KRÁSA A TAJEMSTVÍ STARÉHO NIZOZEMÍ 

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí se starými tisky nizozemské 

provenience ze sbírek Slezského zemského muzea. Pro Nizozemí je 16.-18. stol. epochou 

důležitou nejen z hlediska politického, ale i vědeckého a kulturního. Rozvoj věd a umění 

dosvědčují staré tisky – díla beletristická i nauková, romány i cestopisy, historické práce 

i teologická pojednání. Žákům a mládeži představí knihy s působivými ilustracemi, umělecká 



díla – obrazy, grafiky a předměty z muzejních sbírek, které prezentují region, dobu a její 

aktéry.  

Program je určen pro 5. – 9. třídu ZŠ a studenty SŠ 

Časová náročnost: 90 minut 

 

SEMINÁŘ PRO ČEŠTINÁŘE 

Každé první pondělí v měsíci v době od 14 do 15 hod. se v prostorách PPB koná seminář pro 

pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem semináře je seznámit 

pedagogy s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu a 

zdůraznit vzájemné propojení mezi školou a muzeem na vzdělávací bázi. Na seminář je nutno 

se předem objednat (stačí v uvedený den do 12 hod.). Maximální počet posluchačů je šest 

osob. 

Časová náročnost: 60 minut 

 

PRO VEŘEJNOST 

KNIHA SPATŘILA SVĚTLO SVĚTA 

Workshop k výstavě Krása a tajemství starého Nizozemí je určen pro širokou veřejnost, 

zejména pro děti a rodiny s dětmi. Účastníci workshopu si v doprovodu lektora prohlédnou 

novou výstavu v Památníku Petra Bezruče a poté si mohou vyrobit originální deníček či 

knížku podle vlastní fantazie. Nutná předchozí rezervace termínu. 

Termíny konání: 2. 4. 2016, 16. 4. 2016, 7. 5. 2016, 4. 6. 2016 

Doba konání: 10–12 hod., 13–15 hod. 

Časová náročnost: 60 minut 

 

Prosíme o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky Bc. et Bc. 

Evy Schwanové, tel.: 553 625 024, mobil: 778 527 815; schwanova@szm.cz, www.szm.cz. 

 


