
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA 

Komenského 10, Opava 746 01 

 
 
V Historické výstavní budově pořádáme edukační programy ke třem stálým expozicím i ke 

krátkodobým výstavám. Jedna část dlouhodobé expozice se nazývá Příroda Slezska. Zahrnuje 

botaniku, zoologii i geologii. Druhá část se jmenuje Encyklopedie Slezska. Není to tradiční 

chronologická muzejní výstava, ale jednotlivá encyklopedická hesla vztahující se k našemu regionu 

námětem či obsahem, od pravěku do současnosti. Třetí částí je Historie Slezska. Za tuto unikátní 

dlouhodobou výstavu jsme byli v roce 2012 oceněni prestižní cenou Gloria musaealis v kategorii 

muzejní počin roku.  

Programy pro děti se tedy nesoustředí na zahrnutí expozičního celku, ale kaleidoskopicky zaostřují 

na jednotlivá témata. Krátkodobé výstavy se obměňují přibližně v půlročním rozestupu a poskytují 

stále nové možnosti. Výhodou muzejní edukace je práce se sbírkovými předměty, které mohou být 

dětským návštěvníkům prezentovány v jejich původní, originální a historické podobě.  

 

 

Doprovodné edukační programy k expozici Příroda Slezska 

 

 

ZVÍŘECÍ ŠKOLKA  
 

S dětmi si popovídáme o tom, jak zvířecí mláďata přicházejí na svět, kolik starostí nadělají rodičům 

a co všechno se musí naučit, než vyrostou. Podíváme se na různé typy hnízd a vajíček a vysvětlíme 

si také, která mláďátka potřebují naši pomoc a která ne. 

 

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

Časová náročnost: 45–60 minut  

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

 
 
ZNÁTE JE Z POHÁDEK  
 

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

zvířátek, která znají z pohádek. Pomocí známých postaviček si děti připomenou své oblíbené příběhy 

a podívají se, jak vypadá jejich skutečná předloha. 

 

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

Časová náročnost: 45–60 minut  

KONTAKT: Mgr. Andrea Kiedroňová (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.  

 

Program je dostupný od 19. 9. 2016 

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

Časová náročnost: 45–60 minut  

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

 
 
CO NÁM ŘÍKÁ EKOLOGIE  

 
Už jste slyšeli, že ekologie není totéž co 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.  

 

Program je dostupný od 19. 9. 2016 

PRO KOHO: žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti  

Časová náročnost: 60 minut  

KONTAKT: Mgr. Andrea Kiedroňová (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 rozmanitý svět hmyzu.  

 

PRO KOHO: žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti  

Časová náročnost: 60 minut  

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

 

 

Z PTAČÍ PERSPEKTIVY  
 
Nahlédněme společně do světa ptáků. Povíme si o jejich zvláštnostech a dovednostech, představíme 

si jednotlivé zástupce, na kterých si ukážeme jejich rozličné životní strategie. 

 

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

Časová náročnost: 60 minut  

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

 

 

VZÁCNÍ SAVCI  
 

V programu se návštěvníci dozví zajímavosti ze života vzácných a ohrožených savců. Neopomeneme 

ani hojně zastoupené druhy, se kterými se můžeme v přírodě setkávat častěji. 



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

Časová náročnost: 60 minut  

KONTAKT: Mgr. Andrea Kiedroňová (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: žáky 8.–9. ročníků ZŠ, studenty 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 barokním malířství a sochařství dosáhla svého 

vrcholu, ale znaky, jinotaje a podobenství naši společnost ovlivňují i nyní. Účastníci pracují s 

alegoriemi kontinentů, živlů, měsíců v roce, pěti smyslů či ctností a neřestí. Pokud symbolům 

nerozumíme, můžeme se ztratit i v současném světě.  

 

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

Časová náročnost: 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 dětí 1. stupně ZŠ.  

 

PRO KOHO: žáky 3.–5. ročníků ZŠ  

Pro skupiny návštěvníků od 13 let bude pokračovat náročnější verze programu od listopadu 2016. 

Časová náročnost: 90 minut  

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

 

 



OD NITĚ KE KOŠILI - O PŘÍRODNÍCH VLÁKNECH I TEXTILNÍCH 
TOVÁRNÁCH  
 

Nový program je upraven pro dvě věkové skupiny. První varianta je určena dětem z MŠ a žákům    

1.–3. tříd ZŠ, zaměří se na původ rostlinných i živočišných vláken, proces jejich zpracování a využití 

v textilním průmyslu. Skupiny návštěvníků od 13 let si navíc představí situaci různých lidí, kteří jsou 

ovlivněni přesunem textilní výroby do jiné země. Účastníci budou rozvíjet své smysly, kooperativní 

metody práce i kritické myšlení.  

 

Program bude dostupný od 20. 10. 2016 

PRO KOHO: pro všechny věkové skupiny, včetně zájemců z řad široké veřejnosti  

Časová náročnost: 60–90 minut  

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

 

 

Doprovodné edukační programy k výstavě Spolkový život ve Slezsku 

 
 
OSTROSTŘELCI, SOKOLOVÉ, RECESISTÉ A JINÝ SPOLKOVÝ ŽIVOT 
VE SLEZSKU 

 
Život v 19. století doprovázelo formování občanské společnosti a s tím spjatý vznik spolků a 

spolkových aktivit. Hlavní pozornost je věnována kontinuitě vybraných spolkových aktivit do 

současnosti. Velkou pozornost si zasluhují sbory dobrovolných hasičů, tělocvičné jednoty, turistické 

či střelecké spolky, dále pěvecká, divadelní, vědecká a vzdělávací sdružení. Stranou nezůstane ani 

recesistická společnost Schlaraffia se svými cíli – přátelstvím, humorem a uměním. 

 

Program bude dostupný od 15. 10. 2016 

PRO KOHO: žáky 5.–9. tříd ZŠ, studenty SŠ a zájemce z řad široké veřejnosti 

Časová náročnost: 60 minut  

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

 

 

Doprovodné edukační programy k období zimního času a Vánoc 

 

 
VÁNOCE V MUZEU 
 

V krátkém povídání se s dětmi projdeme obdobím od začátku Adventu do Tří králů. Součástí 

programu bude i tvořivá dílna, kde si děti vyrobí jednoduché ozdoby. 

 

Program bude dostupný od 5. 12. 2016 

PRO KOHO: děti z MŠ, žáky 1.–3. tříd ZŠ  

Časová náročnost: 60 minut  

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

 

 



JAK TRÁVÍ ZIMU? 
 

Víte, které živočichy můžete u nás potkat v zimě a kam se poděli ti ostatní? Tento program vysvětlí 

malým i velkým návštěvníkům různé způsoby, jak lze přečkat zimu a jak může člověk živočichům 

při zimování pomáhat. 

 

Program bude dostupný od 5. 12. 2016 

PRO KOHO: všechny věkové kategorie 

Časová náročnost: 45–60 minut 

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

 
Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu v Historické výstavní 

budově u muzejních pedagožek.  


