
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA 

Komenského 10, Opava 746 01 

 
 

Doprovodné edukační programy k části Encyklopedie Slezska 

 
 
OD NITĚ KE KOŠILI - O PŘÍRODNÍCH VLÁKNECH I TEXTILNÍCH 
TOVÁRNÁCH  
 

Program je upraven pro několik věkových skupin. Děti se zaměří na původ rostlinných i živočišných 

vláken, proces jejich zpracování a využití v textilním průmyslu. Starší děti 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, pouze do 31. 7. 

Časová náročnost: 60–90 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. 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 vystavované předměty totiž najdete i u nás. 

 

PRO KOHO: pro všechny věkové skupiny, včetně zájemců z řad široké veřejnosti, pouze do 31. 7.  

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 
 

Poznejte s námi slona indického! Společně si popovídáme, jak takový slon vypadá, jaký je jeho den, 

jak tráví svůj čas, čím se živí a jak spí. Program splňuje témata RVP Praktické školy. 

 

PRO KOHO: program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, děti předškolního věku, 

tělesně postižené osoby a zájemce z řad široké veřejnosti 

Časová náročnost: 40−45 minut 

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

Maximální počet osob: 10 až 15 

 

 

TVOŘIVÁ DÍLNA U KNÍŽETE Z LICHTENŠTEJNA 
 
Výtvarnými technikami se seznámíme s uměleckými díly, které kníže Jan II. z Lichtenštejna věnoval 

muzeu darem. Vytvoříme si i vlastní umělecká díla, která si posléze tvůrci budou moci odnést s sebou 

domů. Program splňuje témata RVP Praktické školy. 

 

PRO KOHO: program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, děti předškolního věku a 

zájemce z řad široké veřejnosti 

Časová náročnost: 60−90 minut 

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

  

 

 
Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu v Historické výstavní 

budově u pedagožek volného času.  


