
EDUKAČNÍ PROGRAMY V HISTORICKÉ VÝSTAVNÍ BUDOVĚ SZM 
 

Doprovodné edukační programy k výstavě Čas dětství a her 
 

KDYŽ PŘILETĚL ČÁP A POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ 

Program zavede malé návštěvníky do dětství v období od 19. století do 70. let 20. století. 

Děti se podívají na svět očima hraček. V části Pohádkové putování se setkají s loutkami, 

inspirují se k jejich vlastní výrobě. Zde je provedou literární postavy, které děti znají 

z ilustrovaných knih a pohádek. 

PRO KOHO: děti MŠ a žáci 1. – 5. ročníků ZŠ 

Časová náročnost: 60 minut 

KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz 
 

ZVÍŘECÍ ŠKOLKA 

V novém doprovodném programu k výstavě Čas dětství a her si s dětmi popovídáme o tom, 

jak zvířecí mláďata přicházejí na svět, kolik starostí nadělají rodičům a co všechno se musí 

naučit, než vyrostou. 

PRO KOHO: děti z MŠ a žáci 1. a 2. ročníků ZŠ 

Časová náročnost: 45 – 60 minut 

KONTAKT: Mgr. Andrea Kučová, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz 
 

 

Doprovodné edukační programy k expozici Příroda Slezska 
 

ZNÁTE JE Z POHÁDEK 

Oblíbený program v novém kabátku zábavnou herní formou přibližuje dětem říši zvířat 

prostřednictvím postaviček zvířátek, které znají z pohádek. 

PRO KOHO: děti z MŠ a žáci 1. a 2. ročníků ZŠ 

Časová náročnost: 45 – 60 minut 

KONTAKT: Mgr. Andrea Kučová, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz 
 

REKORDMANI Z ŘÍŠE ZVÍŘAT 

Karlík má oči jako rys a Mařenka skáče jako zajíc. A co vy děti? Umíte to také? Pojďte se  

do muzea seznámit s rekordmany z naší přírody a porovnat se s jejich neuvěřitelnými 

schopnostmi. 

PRO KOHO: děti z MŠ a žáci 1. a 2. ročníků ZŠ, je k dispozici od 5. 9. 2016 

Časová náročnost: 45 – 60 minut 

KONTAKT: Mgr. Andrea Kučová, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz 
 

CO NÁM ŘÍKÁ EKOLOGIE 

Už jste slyšeli, že ekologie neznamená ochrana životního prostředí? Čím se tedy ekologové 

v praxi zabývají? V novém edukačním programu si společně tyto otázky zodpovíme,  



na konkrétních příkladech si vysvětlíme důležité pojmy a zamyslíme se, jak nás tyto poznatky 

mohou ovlivnit v každodenním životě. 

PRO KOHO: žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti, je 

k dispozici od 5. 9. 2016 

Časová náročnost: 60 minut 

KONTAKT: Mgr. Andrea Kučová, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz 
 

MALÝ VELKÝ SVĚT 

Pojďte se blíže seznámit s nejpočetnější skupinou živočichů na planetě Zemi a její 

nepostradatelnou úlohou v naší přírodě. Hlavní roli zde hraje hmyz. 

PRO KOHO: žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti 

Časová náročnost: 60 minut 

KONTAKT: Mgr. Andrea Kučová, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz 
 

Z PTAČÍ PERSPEKTIVY 

V programu nahlédneme do světa ptáků. Povíme si o jejich zvláštnostech a dovednostech, 

představíme si jednotlivé zástupce a jejich strategie. 

PRO KOHO: žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti 

Časová náročnost: 60 minut 

KONTAKT: Mgr. Andrea Kučová, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz 
 

VZÁCNÍ SAVCI 

V nově upraveném programu se návštěvníci dozvědí zajímavosti ze života vzácných a 

ohrožených savců. Neopomene však ani hojně zastoupené druhy, se kterými se můžeme  

v přírodě setkávat častěji. 

PRO KOHO: žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti 

Časová náročnost: 60 minut 

KONTAKT: Mgr. Andrea Kučová, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz 
 

 

Doprovodné edukační programy k části Encyklopedie Slezska 
 

VANITAS - TEDY O POMÍJIVOSTI V ŽIVOTĚ 

Cílem je setkat se s originálem uměleckého díla, seznámit se s námětem zátiší Vanitas  

a srovnat přístup ke smrti v baroku a dnes. Program využívá metod kritického myšlení a 

kooperativních metod práce. Lekce pomůže hlouběji proniknout do průřezového tématu 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.  

PRO KOHO: žáci 8. – 9. ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti 

Časová náročnost: 90 minut  

KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz 
  



ALEGORIE, SYMBOL, PERSONIFIKACE. CO NÁM CHTĚJÍ OBRAZY A SOCHY ŘÍCT 

Program o významech zobrazeného. Symbolika v malířství a sochařství dosáhla svého 

vrcholu v období baroka, ale znaky, jinotaje a podobenství ovlivňují naši společnost až  

do současnosti. Pokud symbolům nerozumíme, můžeme se ztratit. 

PRO KOHO: žáci 5. – 9. ročníků ZŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti 

Časová náročnost: 60 – 90 minut 

KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz 
 

KOLONIÁL ANEB O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 

Během programu se děti podívají do koloniálu z 20. let 20 století v expozici Encyklopedie 

Slezska. Získávají informace o koloniích, rostlinách, které obohatily náš jídelníček  

od novověku, dotýkají se tématu zámořských objevů. Během lekce se zabývají pravostí peněz 

v historii a zkoumají ochranné prvky na současných bankovkách. Nechybí ani malý exkurz  

do lidové slovesnosti. Lekce vede k tématu finanční gramotnosti děti 1. stupně ZŠ. 

PRO KOHO: žáci 3. – 5. ročníků ZŠ 

Časová náročnost: 60 minut 

KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz 


