
PAMÁTNÍK PETRA BEZRUČE 

Ostrožná 35, Opava 746 01 

 

 
Cílem edukačních programů není zahltit děti a studenty informacemi a fakty, ale naučit je rozvíjet 

klíčové kompetence pro život a poodhalit jim tajemství, které Památník Petra Bezruče „ukrývá“. 

Programy jsou založené na interakci a dialogu, jsou použity metody dramatické výchovy, kritického 

myšlení, různé výtvarné techniky apod. 

Hlavním cílem programů je naučit žáky a studenty nezávisle myslet, vyjadřovat své názory                   

a diskutovat o nich. Chceme jim také přiblížit témata, která budou potřebovat při svém dalším 

studiu, ale také zajímavý pohled na témata české a světové literatury v uceleném kontextu. 

Rádi bychom s vámi na přípravě programů spolupracovali, protože své žáky a studenty znáte 

nejlépe. Níže uvedené programy můžete brát jako návrhy, rádi je přizpůsobíme potřebám vaší třídy. 

S dostatečným předstihem je možné objednat si program na téma, které by více vyhovovalo vašim 

potřebám.  

 

 

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE 
 

V rámci edukačního programu se žáci seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a jeho 

literární tvorbou. Součástí programu je také poslech nahrávky rozhovoru básníka s jeho sekretářkou 

Zdenkou Tomáškovou. 

 

Program je pojat jako komentovaná prohlídka a nabízí dvě varianty: 

- základní verze – vhodná pro žáky ZŠ 

- rozšířená verze – vhodná pro SŠ  

 

Novinkou je provádění školních skupin v dobovém kostýmu (představuje Dodu Demlovou – jednu 

z Bezručových múz). Po předchozí domluvě lze prohlídku doplnit o četbu básní z básnické sbírky 

Slezské písně nebo přednes básně Stužkonoska modrá. 

 

Časová náročnost: 45/90 minut (dle vybrané varianty programu) 

KONTAKT: Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz 

 

 

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA 
 
Cílem edukačního programu je seznámit děti s pojmem „muzeum“, jeho významem pro jednotlivce 

i společnost. Děti budou během programu seznámeny s jednotlivými muzejními profesemi (kurátor, 

archeolog, etnograf, zoolog, paleontolog). Budou jim vysvětleny pojmy jako expozice, výstava, 

výstavní prostory, sbírkový předmět, depozitář a vernisáž. Děti budou mít možnost se orientovat 

v expozici, rozvíjet myšlení, spolupracovat, esteticky vnímat a poznávat hodnoty minulosti. 

 

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

Časová náročnost: 60 minut 

KONTAKT: Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz 

 



WORKSHOP PRO ČEŠTINÁŘE 

 
Každé první pondělí v měsíci v době od 14.00-15.00 hod. se v prostorách PPB koná workshop pro 

pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem workshopu je seznámit pedagogy 

s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu a zdůraznit 

vzájemné propojení  mezi školami a muzeem na vzdělávací bázi. Na workshop je nutno se předem 

objednat (stačí v uvedený den do 12.00 hod.) Maximální počet účastníků je šest. Účast na akci je 

zdarma. 

 

KONTAKT: Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz 

 
 
Doprovodné edukační programy k výstavě Václav Kálik jubilující 

 

 

VÁCLAV KÁLIK JUBILUJÍCÍ 
 
V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí prostřednictvím lektorského výkladu 

s životem a dílem hudebního skladatele V. Kálíka. V letošním roce si totiž připomínáme dvě výročí 

jedné z nejdůležitějších osobností opavského Slezska – hudebního skladatele Václava Kálíka. Jedná 

se o 125. výročí narození a 65. výročí úmrtí skladatele (18. 10. 1891 − 18. 11. 1951). Proto mnohé 

kulturní instituce Opavy připravují výstavy a koncerty k poctě tohoto významného opavského 

skladatele, sbormistra a organizátora hudebního života. Součástí edukačního programu je pracovní 

list, prezentace fotografií, netradiční poslech vybraných hudebních ukázek z autorovy tvorby. 

Nebude chybět ani sebereflexe výstavy. 

 

Program bude k dispozici od 18. 10. 2016 

PRO KOHO: žáci 5.−9. ročníků ZŠ a studenty SŠ 

Časová náročnost: 90 minut 

KONTAKT: Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz 
 
 
Pro veřejnost 
 
 
VÁCLAV KÁLIK A JEHO MÍSTO V ČESKÉ HUDEBNÍ KULTUŘE 
 

Workshop k výstavě „Václav Kálik jubilující“ je určen pro širokou veřejnost, mládež a rodiny 

s dětmi. Účastníci workshopu si v doprovodu lektora v dobovém oblečení prohlédnou výstavu, 

vyrobí si hudební pexeso a v závěru se zúčastní výtvarné dílny. Nutná předchozí rezervace termínu. 

 

Termíny konání: 22. 10., 12. 11., 10. 12. 2016 

Doba konání: 10–12 hod., 14–16 hod. 

Cena programu: 20 Kč 

 

 

 



 

 
Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky Bc. et 

Bc. Evy Schwanové, tel.: 553 625 024, mob.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz. 
 
 


