
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.  

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 

 

 

SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY  
 

Přeneste se s námi do světa pohádek a poznejte, jak pohádková zvířata žijí ve skutečnosti. Žáci se 

hravou formou seznámí také s rčeními a příslovími ze světa zvířat. Program je upraven pro několik 

věkových skupin. 

 

PRO KOHO: děti předškolního věku, žáci 1.−5. ročníků ZŠ, zájemci z řad široké veřejnosti  

Časová náročnost: 60 minut  

KONTAKT: Mgr. Pavla Grygarčíková, tel. 778 527 823, e-mail: grygarcikova@szm.cz   

 

 

NEJ ZE SVĚTA ZVÍŘAT 
 

Nechte se unést do zvířecího světa rekordů a rarit. Žáci se hravou formou seznámí s rekordmany ze 

světa zvířat, pozornost bude věnována také dalším zajímavostem ze zvířecí říše. Program je upraven 

pro několik věkových skupin. 

 

PRO KOHO: děti předškolního věku, žáci 1.−5. ročníků ZŠ, zájemci z řad široké veřejnosti  

Časová náročnost: 60 minut  

KONTAKT: Mgr. Pavla Grygarčíková, tel. 778 527 823, e-mail: grygarcikova@szm.cz   

 

 

 

 

 

 

 



Doprovodné edukační programy k expozici Encyklopedie Slezska 

 

 

B-F-L-M-P-S-V-Z 
 
Vyjmenovaná slova potkáváme na každém kroku. Chcete dětem ukázat, že se je neučí nazpaměť jen 

kvůli známkám? Děti budou hravou formou vyjmenovaná slova 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. Pavla Grygarčíková, tel. 778 527 823, e-mail: grygarcikova@szm. 

  

 

 

Doprovodné edukační programy k výstavě Petr Bezruč 
 

 

KŘÍŽEM KRÁŽEM MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM Z OPAVY DO 
BESKYD 
 

Poznejte s námi osobnost a dílo národního umělce Petra Bezruče. Žáci se hravou formou seznámí s 

životními osudy Petra Bezruče, s místy, kde Petr Bezruč působil, ale také s místy, která jsou po tomto 

národním umělci pojmenována. Pozornost bude věnována také hlavním motivům Bezručových básní 

a žáci budou mít možnost stát se na chvíli sami umělci. 

 
PRO KOHO: žáci 2. stupně ZŠ 

Časová náročnost: 60−90 minut 

KONTAKT: Mgr. Pavla Grygarčíková, tel. 778 527 823, e-mail: grygarcikova@szm. 

 

 

 

Doprovodné edukační programy pro návštěvníky se specifickými 

potřebami 
 

 

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: osoby s lehkou mentální retardací, děti předškolního věku, tělesně postižené osoby a 

zájemce z řad široké veřejnosti 

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 

 

Hravou formou přiblížíme místní kulturu dětem a osobám s mentální retardací a tělesným postižením.  

Program splňuje témata RVP Praktické školy. 

 

PRO KOHO: osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby a děti 

předškolního věku 

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 

 

 

LESNÍ ZVĚŘ SLEZSKA 
 

Hrou a ochutnávkami potravy podpoříme pozitivní vztah k místní přírodě, ekosystému lesa a lesním 

zvířatům u dětí a osob s mentální retardací a tělesným postižením. Program splňuje témata RVP 

Praktické školy.  

 

PRO KOHO: osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby a děti 

předškolního věku 

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 

 

 

HROU KE SLEZSKÝM PÍSNÍM 

 

Hravými a nejen výtvarnými technikami se seznámíte s literárním dílem Slezské písně autora Petra 

Bezruče a také s jeho osobností. Vytvoříte si vlastní umělecké dílo, které si pak můžete odnést s sebou 

domů. Program splňuje témata RVP Praktické školy.  

 

PRO KOHO: osoby s lehkou mentální retardací, žáky ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby a děti 

předškolního věku 

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.  


