
MUZEJNÍ DOPOLEDNÍ BALÍČKY 

Jedná se o zvýhodněný program pro školní i zájmové skupiny, které přijdou do muzea na celé 
dopoledne (cca 4 hodiny).  

V rámci dopoledne můžete absolvovat dva vámi vybrané programy. Jeden je vždy tvořivý – řemeslo 
nebo výtvarný program. Ten bude probíhat v muzejních dílnách. Jako druhý program se volí buďto 
hravý naučný program k vybranému řemeslu, nebo program k výstavám pořádaným v muzeu, může 
se propojit i s programy historickými, nebo přírodovědnými.  

Žáci budou rozděleni na dvě skupinky a postupně během dopoledne absolvují oba dva programy.  

Cena programu – se liší podle zvolené kombinace programů 

150,- Kč, doprovod zdarma – každý žák si odnáší svůj řemeslný výrobek (např. dřevěná lžíce, 
těžítko, kovaný amulet, skleněný šperk, kváskový chlebíček…) 

70,- Kč, doprovod zdarma – třída si odnáší společný řemeslný výrobek, nebo výtvarné dílo 
(vzhledem k menšímu množství spotřebovaného materiálu je zde nižší cena.)   

 70,- Kč, doprovod zdarma – jsou zvoleny programy jejichž náplní je poznání, zkoumání a zážitky, 
k takovým programům mohou být připraveny pracovní listy s úkoly a informacemi, které si žáci 
potom vyplněné odnášejí, u jiných programů jde zejména o ty zážitky. 

V objednávce balíčků kombinujte programy skupiny A se skupinou B 
Kontakt: Jitka Olšánová – 734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz 

 

Přírodovědné programy 
Lektor: Mgr. Jakub Vrána  

1. Za zvířaty svitavska – povídání  o zajímavých 
skupinách zvířat žijících na Svitavsku je doplněné 
obrazovou prezentací a ukázkami preparovaných i 
živých živočichů. Biolog Jakub Vrána děti seznámí s 
životem vzácných motýlů, brouků, savců, plazů, ptáků 
či pavouků našeho regionu. Součástí programu jsou 
také hry připravené vždy k jednotlivým skupinám živočichů (např.: přiřaďte zkamenělinu k 
danému období, rozhodněte co jsou obratlovci a co bezobratlí, poznejte jaká stopa patří 

různým savcům, přiřaďte hlas). B 

 
2. Ptačí rok – na této přednášce se žáci dozvědí, co je to ornitologie a čím jsou různí ptáci zajímaví 

či důležití. Představen bude život ptactva během celého roku. Položíme si otázku, proč pěvci 
vlastně zpívají. Prostudujeme zbarvení a typy peří. Dojde i na záludný úkol rozpoznat, komu 
patří jaké pero. Zajímavé je také téma ptačí migrace. Během přednášky zjistíme, jaké jsou jeho 
hlavní výhody a také jak krmit přezimující ptáky, aby přilétaly právě do našeho krmítka. 
Povídání bude opět proloženo různými úkoly od rozpoznání stop, vajíček, hnízd až po určení 
potravy. V případě dobrého počasí budou děti moci na vlastní kůži zažít odchyt a kroužkování 

divokých ptáků. B 



Muzejní programy 
Lektor: Jitka Olšánová  

1. Programy k aktuálním výstavám – ke každé výstavě, která je aktuálně připravena 
v Městském muzeu a galerii ve Svitavách připravujeme programy pro různé věkové skupiny 

žáků. B   
 

2. Herní prvky na muzejní zahradě  - program, který využívá herních prvků inspirovaných 
historií města Svitavy. Děti se mohou těšit na pátrání po znaku města, malování svitavských 
pověstí, PEXESO Svitavy včera a dnes, MOTANICE tří svitavských budov k rozmotání, 
ARCHITEKTURA se zajímavými názvy a stavění historických staveb z dřevěných dílů a další 

zajímavosti. B  
 

3. Babiččino velké prádlo - s dětmi navštívíme prádelnu naší pra pra pra a možná ještě 
prababičky. Zjistí, z čeho se dá vyrobit mýdlo, jaký řemeslník vyráběl pračky a čím se pralo, 
když pračky nebyly. Vyzkouší si prát na valše, pracovat s pracím zvonem, žehlit starými 

žehličkami, strouhat mýdlo, vyhledávat pračky… B 
 

4. Ottendorferova knihovna a muzeum Esperanta – zajímavá budova, neuvěřitelný příběh 

mecenáše města Svitavy a nejpoužívanější uměle vytvořený jazyk. B 
 

5. Řemeslný program – žáci budou pod vedením lektorů vytvářet předměty, které si odnesou 
do školy nebo domů. Jsou připraveny zážitkové programy s mistry ve svém oboru:  

A  
- sklář                                                                             
- kovář 
- kameník 
- odlévání kovů 
- pečení kváskového chleba 
- tajemství staré fotografie 
- plstění 
- řezbář 

 
 

 
 
 



Výtvarné programy A   
lektor: Jindra Žáková  

 Výtvarný program – vybírejte dle aktuální 
nabídky na www.muzeum.svitavy.cz, nebo se 
domluvte na programu dle svých požadavků 
na jeho obsah i tvoření. Např: 
Mandala – děti si vytvoří osobní mandalu 
kombinovanou technikou (písek, čajové lístky, 
barvy, látky…). Společně hravou formou odkryjeme tajemství barev a dozvíme se o 
významu mandaly. Neodmyslitelnou součástí naší tvorby bude relaxace a zábavné hry na 
téma barvy, symboly.  
Smyslem všech našich výtvarných programů je aktivní tvoření a zážitky s uměním. 
 

Historické programy  
Lektor: Mgr. Monika Němcová  

Putování s městským historikem – děti se na procházce po historickém okruhu městem seznámí s 
historií Svitav, budov (radnice, dům U Mouřenína, Ottendorferova knihovna, muzeum, podloubí….) i 
jiných staveb (morový sloup, kašny…..). Navštíví Ottendorferovu knihovnu, galerii Venkovku, Živou 
zeď a rozhlédnou se z věže kostela, kde je umístěna i výstava o svitavských kostelech. Dozvědí se 
něco o svitavských osobnostech, některých 

svitavských pověstech. A 
Hledání hvězdy Davidovi 
je výstava věnovaná svitavskému rodáku 
Oskaru Schindlerovi a období holocaustu za 2. 
světové války. Děti si vyslechnou zajímavou 
přednášku o osudech Židů na 
Českomoravském pomezí, zahrají si na 
badatele a budou za pomoci badatelských listů 
a lektorky pátrat po stopách svitavských 
zmizelých sousedů, hledat budovy ve městě, v 
nichž Židé žili a zamýšlet se nad nesmyslností 

války. B   
 
Historická vyprávění 
městský historik seznámí děti s dějinami Svitav 
a okolí (výklad bude přizpůsoben věku), čeká 
na ně spousta pověstí a také promítání 
historických fotografií. 
Děti se dozvědí o Svitavách vše od založení až 
po současnost. 
Je však také možnost věnovat se podrobně jen 

určitému období. B 


