
Edukační programy



Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

3. až 6. třída ZŠ 60 min. 

Učení mučení

Věděli jste, že povinnou školní docházku máme
zavedenou teprve 249 let? Co se děti dřív učily?
Pojďme se vrátit do výuky před dvěma stoletími. Žáci
se dříve učili jiné míry, měli jiná pravidla a pomůcky.
Zvládli byste jeden den v této škole? 

35 Kč

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

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. 

Škapulíř

Lidé již od pradávna věřili v ochrannou moc předmětů
a nosili je při sobě jako talismany. Pojďme si jeden
takový vyrobit. Inspirujme se tradičními škapulíři,
které si lidé šili a schovávali si dovnitř byliny a svaté
obrázky, které je ochraňovaly. Při jeho výrobě se
zamyslíme nad tím, proti čemu naši předci tuto
ochranu potřebovali a k čemu bychom ji použili dnes.

35 Kč

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

7. až 9. třída ZŠ, SŠ 60 min. 

Duch-dech-v zdech

Náboženství, víra a spiritualita nás provázejí od
nepaměti. Vnímáme ji skrze meditace nebo různé
rituály a spatřujeme ji v božích mukách nebo
velkolepých chrámech. Jaký význam měla víra v době
stavby benediktinského kláštera a jaký má dnes?
Pojďme zkusit zklidnit mysl v dnešní neklidné době.

35 Kč

MŠ, 1. a 2. třída ZŠ 60 min. 

Tajemství klášterního pokladu

Slyšeli jste legendu o polickém pokladu? Lidé po něm
dodnes pátrají. Myslíte, že ho společně dokážeme
vypátrat? V chodbách benediktinského kláštera
zažijeme dobrodružství při jeho hledání. Budeme si
vyprávět i o tom, co je cennější než nejtřpytivější zlato
na světě. 

35 Kč

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

Vzdělávací oblast pro ZŠ:
Člověk a jeho svět



Více informací naleznete na webových stránkách www.muzeumnachodska.cz

Edukační programy nabízíme také pro pobočky
v Náchodě, Hronově a Pevnost Dobrošov.

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

případně na tel. 606 843 259.


