
Edukační programy



Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět, Umění a kultura

3. až 6. třída ZŠ 60 min. 

Libušino proroctví

Kdo by neznal Staré pověsti české od Aloise Jiráska.
Víte ale, jak vznikly a co všechno se do nich promítá?
Poodhalíme příběh Krokových dcer. Jaké vlastnosti
ztělesňují Kazi, Teta a Libuše a kde se vzal Přemysl
Oráč? Společně se zamyslíme nad tím, jaký by měl být
panovník nebo panovnice v minulosti i dnes. 

35 Kč

Vzdělávací oblast:
Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace

7. až 9. třída ZŠ, SŠ 60 min. 

“Moje mutti byla dobrá Čecha” 

Jaký měli v minulosti vztah Češi a Němci? Jakými
příběhy z naší společné historie se chlubíme a které
jsme upozadili? Na díle Aloise Jiráska si ukážeme
vybrané události z českých dějin a jejich význam pro
vymezení se vůči monarchii. Zamyslíme se nad sílou
příběhů a potřebou hledání vlastní identity.
Seznámíme se s životem Aloise Jiráska v jeho rodném
Hronově a kontextem doby po Národním obrození.

35 Kč

MŠ, 1. až 3. třída ZŠ 60 min. 

Pověst o Brunclíkovi

Jak se lev podle legendy o Brunclíkovi dostal do
našeho státního znaku? Vždyť u nás lvi přeci nežijí!
Seznámíme se s jedním z příběhů ze Starých pověstí
českých od Aloise Jiráska. Vydáme se na cestu po
neznámých krajích s Brunclíkem, abychom toto
tajemství odhalili. Čeká nás pátrací hra po lvech a další
divé zvěři v okolí Jiráskova rodného domku.

35 Kč

Vzdělávací oblast pro MŠ:
Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost

Vzdělávací oblast pro ZŠ:
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura

MŠ, 1. stupeň ZŠ 60 min. 

Lidové zvyky v ročním cyklu

Pojďme oprášit lidové zvyky spojené s významnými
dny v roce. Tradice se předávají již po nespočet
generací. Během roku oslavíme v naší roubence
významné svátky celého roku, a to od Masopustu po
příchod tří králů. Připomeňme si zvyky, aby
nevymizely, a mějme úctu k minulosti.

35 Kč

Vzdělávací oblast pro MŠ:
Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost

Vzdělávací oblast pro ZŠ:
Člověk a jeho svět



Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

3. až 6. třída ZŠ 60 min. 

Robot, robot, robot

Víte, že toto slovo uvedli v život bratři Čapkové? Co je
vlastně robot, jak vypadá a co má umět? Vnímáme,
jakým způsobem technika a nové technologie
ovlivňují naše životy? Pojďme kriticky zhodnotit
přínosy a úskalí techniky. Vymyslíme vlastní fikční svět
po vzoru díla R-U-R, kde budeme tato témata
reflektovat.

35 Kč

Vzdělávací oblast:
Člověk a společnost, Umění a kultura

7. až 9. třída ZŠ, SŠ 60 min. 

(Anti)utopie

Jsou to sny o utopii nebo varování? Zamýšlí se Karel,
Josef a Egon. Sníme i my dnes o lepší společnosti?
Seznámíme se s texty těchto autorů a zamyslíme se
nad tím, jak dnes utopii vnímáme a jaká je její hranice
s antiutopií. Jedná se o komponovaný literárně-
historický program o našich slavných rodácích s prvky
kritického čtení.

35 Kč

Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

Všechny věkové kategorie 60 min. 

Výroba ručního papíru

Přijďte si do staré papírny vyrobit svůj vlastní ruční
papír. Seznámíte se s historií výroby papíru v Hronově
a poznáte, jak se dají smysluplně recyklovat
nepotřebné staré papíry. Zažijte kouzlo samotné
výroby a experimentu. Během programu se také
dozvíte, co se dá s takovým papírem dělat. 

50 Kč

MŠ, 1. a 2. třída ZŠ 60 min. 

Pejsek a kočička

Znáte Povídání o pejskovi a kočičce? Jak společně žili
a hospodařili v domečku? Budeme pátrat po příběhu
pyšné noční košilky. Dozvíme se, proč byla pyšná a jak
to s ní dopadlo. Vyrobíme si vlastní košilku a snad nám
při tom nezpychne. 

35 Kč

Vzdělávací oblast pro MŠ:
Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost

Vzdělávací oblast pro ZŠ:
Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace



Více informací naleznete na webových stránkách www.muzeumnachodska.cz

Edukační programy nabízíme také pro pobočky
v Náchodě, Polici nad Metují a Pevnost Dobrošov.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na
e-mail sichanova@muzeumnachodska.cz,

případně na tel. 606 843 259.


