
Edukační programy



Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a svět práce

3. až 7. třída ZŠ 60 min. 35 Kč

Ve jménu cechu

Přeneseme se do období středověku. Podíváme se, jak
se rozrůstalo město, jak se formovala společnost a jak
vznikaly cechy. Budeme si povídat, proč je pro nás
středověk důležitý a co nám z tohoto období zůstalo
dodnes. Vyzkoušíme si různá řemesla a všechno to, co
k profesi patří. Zvládnete získat povolení k založení
cechu? 

MŠ, 1. a 2. třída ZŠ 60 min. 35 Kč

Život v chalupě

Umíte si představit, jaký byl život v malé dřevěné
chaloupce? Co vše se muselo během dne stihnout?
Budeme si povídat o tom, co naši předci jedli, jak se
oblékali a jak trávili společné večery. Ukážeme si
vybavení roubenky a představíme si každodenní práce
od jara do zimy. 

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

Vzdělávací oblast pro ZŠ:
Člověk a jeho svět

Všechny věkové kategorie 60 min. 35 Kč

Cesta do pravěku

Jak si dříve lidé obstarávali jídlo? Proč se vlastně
rozhodli zde žít a usadit se? Pojďme se vydat na cestu
do našich nejstarších dějin, při níž potkáme pravěké
lidi. Vyzkoušíme si mlít obilí, prohlédneme si
autentické dobové předměty a řekneme si, k čemu se
používaly a jak se nám dodnes dochovaly. 

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

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

MŠ, 1. a 2. třída ZŠ 60 min. 35 Kč

Život v Náchodě

Vraťte se s námi do období vzniku města Náchoda.
Kdo byl rytíř Hron a jaký měl důvod založit zde město?
Projdeme kupeckou stezkou až k původním branám
města a ještě dál. Zkusíme si obchodovat s dobovým
zbožím, cestovat, a nakonec si postavit hrad a usadit
se v Náchodě.

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

Vzdělávací oblast pro ZŠ:
Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce



3. až 7. třída ZŠ 60 min. 35 Kč

Podkova Fridricha Falckého

Už jste slyšeli o ztracené podkově zimního krále
Fridricha Falckého v Náchodě? Co předcházelo jeho
volbě a proč poté z Čech utíkal? Pojďme se dozvědět,
proč v roce 1619 nastaly zmatky a dohady, jak Fridrich
vypadal a zamyslet se, jestli by byl dobrým králem pro
český lid. Porovnáme ho s několika dalšími kandidáty
na český trůn a na vás bude vybrat toho nejlepšího,
kterého následně představíte ostatním. 

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

7. až 9. třída ZŠ 60 min. 35 Kč

Osmičky a jedna devítka

Společně si prožijeme milníky naší nedávné historie.
Jak roky 1848, 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989 změnily naši
historii? Skrze dobové předměty, texty a nahrávky se
dotkneme minulosti. Zamyslíme se nad jejím
dopadem na současnost. Co předchází velkým
změnám? Dějí se vždy k lepšímu nebo jsou někdy
naopak k horšímu? Poučme se z historie a podívejme
se kriticky na minulé režimy. 

Vzdělávací oblast:
Člověk a společnost

7. až 9. třída ZŠ 60 min. 35 Kč

Přes čáru!

Co znamená žít na hranicích? Měli jsme vždy
společnou hranici s Polskem? Budeme se zabývat tím,
jak hranice vznikaly a měnily se v čase, jak byly
střeženy nebo jak spolu lidé přes hranice
komunikovali. Vysvětlíme si, o jaké území vlastně šlo
ve válce o rakouské dědictví a jaký dopad měl
výsledek války na naše území. Také se zamyslíme nad
tím, co pro nás hranice znamenají dnes a jak to
vnímají naši sousedé. Pojďme se seznámit s historií
Kladského pomezí a diskutovat o hranicích bez hranic.

Vzdělávací oblast:
Člověk a společnost, Člověk a příroda

SŠ 4 vyučovací hodiny Zdarma

Náchod 3.0

Podívejme se na město jako společný prostor k životu,
místo k objevování a setkávání se (nejen) s historií.
Projdeme společně město ve kterém žijeme, ucítíme
ho a možná i ochutnáme. Zaznamenáme naše
zkušenosti z pobytu ve městě a ty potom převedeme
do (spolu)tvorby utopické mapy budoucího kulturního
města. Všechnu moc imaginaci!

Projekt vzniká ve spolupráci s Galerií výtvarného umění
v Náchodě, Muzeem Náchodska a Městskou knihovnou
v Náchodě.



Více informací naleznete na webových stránkách www.muzeumnachodska.cz

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

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

případně na tel. 606 843 259.


