
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 

 

 

VZÁCNÍ SAVCI  
 

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

Neopomeneme však 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. Martin Gajdošík, Ph.D., tel. 732 963 554, e-mail: wewi.wew@seznam.cz   

 

 
SLONÍ ŽIVOT 
 

Společně se seznámíme se životem slonů v divočině i v zajetí. Popovídáme si blíže o vystaveném 

preparátu slona indického Calvinovi. Nebude opomenuto ani důležité téma ochrany volně žijících 

slonů. 
 

PRO KOHO: žáky MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti  

Časová náročnost: 60 minut  

KONTAKT: Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D., tel. 732 963 554, e-mail: wewi.wew@seznam.cz   

 

 

 

 

 

 



Doprovodné edukační programy k části Encyklopedie Slezska 

 

 

B-F-L-M-P-S-V-Z 
 
Chcete dětem ukázat, že se vyjmenovaná slova neučí nazpaměť jen kvůli známkám? Děti je budou 

hravou formou hledat, nacházet a propojovat s konkrétními předměty či obrázky ve stálých 

expozicích muzea. 

 

PRO KOHO: žáci 3.–4. ročníků ZŠ 

Časová náročnost: 60 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.  

 

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 

 

 
VELIKONOCE V MUZEU  
 

V krátkém povídání se s dětmi projdeme obdobím od popeleční středy do velikonočního pondělí. 

Čtení velikonočního příběhu doplní aktivity k některým zvykům a tradicím. Součástí programu bude 

i tvořivá dílna, kde si děti vyrobí jednoduché dekorace. 

 

PRO KOHO: děti předškolního věku, žáci 1.-3. ročníku ZŠ, program je dostupný od 20. března 

Časová náročnost: 60 minut 

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

 

 

Doprovodné edukační programy k výstavě Jan II. kníže  

z Lichtenštejna 

 
 

JAN II. KNÍŽE Z LICHTENŠTEJNA, MECENÁŠ A DONÁTOR 
SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 
 

Program o malířských, sochařských i umělecko-řemeslných sbírkách evropského významu 

darovaných knížetem Janem II. z Lichtenštejna Slezskému zemskému muzeu. Muzejní animace 

návštěvníky provede od románského období po umění 20. století. Jestliže neplánujete v 

nadcházejícím období cestu do Metropolitního muzea umění v New Yorku, nebo do Národní galerie 

ve Washingtonu, přijďte se podívat k nám, některé předměty máme shodné. 

 

PRO KOHO: žáky 6.–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 

 

 

Speciální programy pro osoby s tělesným či mentálním 

znevýhodněním 

 
SLON INDICKÝ V MUZEU 
 

V tomto edukačním programu se blíže seznámíme se slonem indickým, který je instalován v 

Historické výstavní budově SZM. S účastníky programu si popovídáme, jak takový slon vypadá, jaký 

je jeho den, jak tráví svůj čas, čím se živí nebo jak spí. 

mailto:pavlickova@szm.cz


Prohloubíme osobní vztah k přírodě, podpoříme individuální vnímání sluchové, hmatové, chuťové i 

zrakové, a zahrajeme si sloní hru. Program splňuje témata RVP Praktické školy. 

 

PRO KOHO: program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky základní školy 

praktické, tělesně postižené osoby 

Časová náročnost: 40−55 minut 

KONTAKT: Mgr. Lucie Neumanová, e-mail: neumanova@szm.cz, tel.: +420 778 488 261 

Maximální počet osob: 10 až 15 

 

 
DIVADLO VE SLEZSKU 

 

V tomto programu hravou formou přiblížíme místní kulturu dětem a osobám s mentální retardací a 

tělesným postižením. Divadelní hrou a divadelními pomůckami prohloubíme vztah ke kultuře a 

umění. Rozvineme vnímání sluchové, hmatové a zrakové. Zaměříme se na komunikační schopnosti 

a verbální i neverbální vyjadřování formou dramatické výchovy. Program splňuje témata RVP 

Praktické školy. 

 

PRO KOHO: program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky základní školy 

praktické, tělesně postižené osoby 

Časová náročnost: 40−60 minut 

KONTAKT: Mgr. Lucie Neumanová, e-mail: neumanova@szm.cz, tel.: +420 778 488 261 

Maximální počet osob: 10 až 15 

 

 
Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu v Historické výstavní 

budově u pedagožek volného času.  


