
     
 
 
 
 
 

 
                                                                            

                                                                                   
                                 Tisková zpráva  

 
Muzejní půldenní balíčky pro školy 

VHODNÉ PRO VÝUKU HISTORIE, SPOLEČENSKÝCH VĚD, VÝTVARNÉ VÝCHOVY ,  
PŘÍPRAVU NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ 

 
 
Vážení ředitelé a pedagogové, 
 
od počátku loňského roku jsme pro vaše žáky začali připravovat zajímavé programy v rámci 
projektu „Muzejní animace“. Podpora projektu, který byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a 

Evropského sociálního fondu skončila, ale protože o programy byl z vaší 
strany opravdu velký zájem a domníváme se, že jeho výstupy byly pro děti 
smysluplné, budeme v jeho realizaci pokračovat i nadále.  
Finanční náklady na odborné lektory, provoz dílen, nářadí i materiál 
nejsou malé, nicméně po příslibu podpory od Pardubického kraje a města 
Svitavy jsme schopni vám je nabídnout za poloviční cenu skutečných 
nákladů. Po konzultaci s některými z Vás a s odbornými lektory jsme se 

pro letošní rok rozhodli nabízet pro školy tzv. Muzejní půldenní balíčky – po dohodě s lektorem je 
možno čas i nabídku přizpůsobit potřebám pedagoga.  
 
Program je koncipován pro jednu třídu (do 30 dětí) a bude probíhat vždy ve dvou menších 
skupinách, které se po dvou hodinách prostřídají. Nabízíme Vám možnost sestavit si svůj muzejní 
program z naší nabídky a výběr kombinací dvou aktivit (vždy jedna ze skupiny A, jedna B) je jen na 
vás (např. komentovaná prohlídka města + výuka kovářství, přednáška na téma holocaust + výuka 
sklářství, aktivity aktuálních muzejních výstav + výuka výtvarných technik ap.). Nespornou výhodou 
této nabídky je úspora času na cestu do muzea a zpět do školy a větší časový prostor pro 
samostatnou práci s odbornými lektory. 
 
Nabídka muzejních aktivit: 
 
skupina A 
A1/    Komentovaná prohlídka města s historikem – významná místa, budovy, osobnosti 
A2/    Přednášky o historii města v expozici Labyrint svitavských příběhů nebo    
          s videoprojekcí 
A3/    Historické hry v muzejní zahradě (stavebnice náměstí, historické pexeso, motanice) 
A4/    Přednáška na téma holocaust, lidé a činy v expozici Hledání hvězdy Davidovy 
A5/    Edukativní programy v expozici Z historie praní – hry a soutěže a praktické ukázky 
A6/    Aktivity vycházející z aktuálních výstav -  nabídku na požádání zašleme e-mailem nebo  
           ji najdete na http://www.muzeum.svitavy.cz/o-muzeu/programy-pro-skoly/463-1/ . 
A7/    Esperanto – nejrozšířenější umělý světový jazyk 
 
 
 
 
 



 
 
skupina B 
B1/    Výuka řezbářství s odborným lektorem v muzejních dílnách – teorie i praxe 
B2/    Výuka kovářství s odborným lektorem v muzejních dílnách – teorie i praxe 
B3/    Výuka sklářství s odborným lektorem v muzejních dílnách – teorie i praxe 
B4/    Výuka kamenictví s odborným lektorem v muzejních dílnách – teorie i praxe 
B5/    Výuka a praktické ukázky různých výtvarných technik v prostorách galerie i dílen 
 
Věnovat se vám budou opravdoví odborníci 
svitavský historik Radoslav Fikejz  
umělecký řezbář - výtvarník Jiří Kosina z Moravské Třebové  
umělecký kovář František Bečka z České Třebové  
umělecký sklář - výtvarník Vladimír Gracias z Poličky  
umělecká kamenice Víťa Morávková z Němčic  
výtvarnice Leona Sehnalová ze Svitav 
za vydatné pomoci lektorky - pracovnice muzea Jitky Olšánové 
 
 
Vstupné na čtyřhodinový (240 minut) program je    50 Kč/žáka 
(v ceně zahrnuto vstupné, odborný lektor, pracovní listy, veškeré pomůcky a materiál) 
 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás telefonicky na tel. čísle: 461 532 704 Jitka 
Olšánová, nebo na lektor@muzeum.svitavy.cz. Na těchto kontaktech získáte také podrobnější 
informace a můžete si domluvit přizpůsobení programu vašim požadavkům. 
 
Pokud vás některé z řemesel či výuka výtvarných technik zaujme natolik, že byste si chtěli opravdu 
samostatně vytvořit svůj výrobek či výtvarné dílo, je možné se přihlásit na pravidelné jednodenní 
workshopy. Informace o termínech a podmínkách najdete na našich webových stránkách nebo na 
tel. čísle 461 532 704 - Jitka Olšánová. 
Pokud máte zájem dostávat elektronicky pozvánky na všechny akce muzea určené veřejnosti, 
pošlete svou žádost na cuhelova@muzeum.svitavy.cz. 
 
 
 
 
 
Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka 
Městské muzeum a galerie ve Svitavách 
  
T  +420 461 541 710 
M  +420 777 579 859 
E   cuhelova@muzeum.svitavy.cz 
W  www.muzeum.svitavy.cz 
A   sídlo (official)    Máchova alej 1, 568 02 Svitavy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
NABÍDKA MUZEJNÍCH AKTIVIT 
SKUPINA A  
 
A1/    KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA M ĚSTA  
 
a/ Putování s městským historikem 
Děti se na procházce po historickém okruhu městem seznámí 
s historií Svitav, budov (radnice, domu U Mouřenína, 
Ottendorferovy knihovna, muzea...) i jiných staveb 
(morového sloupu, kašny, sochy…). Navštíví Ottendorferovu 
knihovnu, galerii Venkovku, Živou zeď a rozhlédnou se z 
věže kostela, kde je umístěna i výstava o svitavských 
kostelech. Dozvědí se mnohé o svitavských osobnostech a 
některých svitavských pověstech. 
 

b/ Kostel sv. Jiljí a staré hrobky význačných 
svitavských rodin 
  
Návštěva nejstaršího svitavského kostela, který byl 
založen litomyšlskými premonstráty v polovině 12. století 
a představoval v duchu legendy o sv. Jiljí útěchu 
poutníků a kupců nejen duchovní, ale i místo azylu před 
vstupem do nebezpečného pohraničního hvozdu. Na děti 
tu dýchne historie a čeká tu na ně i několik zajímavých 
pověstí. Děti budou pátrat po starých hrobkách, o nichž se 
dozví někdy až neuvěřitelné příběhy. 

 
A2/    PŘEDNÁŠKY O HISTORII M ĚSTA 
 
Městský historik seznámí děti s dějinami Svitav a okolí 
uprostřed muzejní expozice Labyrint svitavských příběhů 
nebo u projekce historických fotografií, dozvědí se mnohé 
o Svitavách od založení města až po současnost, čeká na ně 
spousta příběhů Svitavanů, od zakladatelů města, přes 
továrníky, kteří zde vystavěli nejen fabriky, ale také 
honosné vily, po místní umělce – autory soch i nádherného 
svitavského betléma. Přednášku je možno po domluvě 
přizpůsobit určitému historickému období. 
 
A3/   HISTORICKÉ HRY V MUZEJNÍ ZAHRAD Ě 
 

Přijďte se s dětmi dozvědět hravou formou něco o svitavské 
historii a architektuře. Staňte se staviteli chrámů a krásných 
budov a badateli nad místy, které čas změnil k nepoznání. 
Vyzkoušejte si vědomostní hry. 
Pexeso: Tuto hru zná snad každý, ale naše pexeso je trošku 
jiné. Není jen o postřehu a hledání dvou stejných obrázků. 
Pokud budou děti pozorné, zjistí, jak vypadala místa, kolem 
kterých dnes chodí, před mnoha lety. Dozví se, které budovy 
zmizely a které byly naopak postaveny. 
Motanice: Děti si sestaví tři významné svitavské budovy, 

které určitě znají: budovu Langrovy vily (radnice), Budigovy vily (městské muzeum)  
 



 
 
 
a  Ottendorferovy knihovny. Každá budova je jiná a každá má svoje příběhy, některé děti jistě budou  
znát. 
Architektura : Co je to sokl, štít nebo čuček? Kde tyto prvky na 
budově nalezneme a k čemu slouží dětem, prozradí trojrozměrné 
puzzle svitavských budov. Je jich pět a stavba některých je 
opravdu náročná. A co teprve správné umístění budov na 
svitavském náměstí, to je tvrdý oříšek i když se jedná o opravdu 
známé budovy. Dozvíte se o nich zajímavé informace a 
nezapomeneme ani na výtvarnou část v programu, kdy budeme 
malovat a skládat 3D domy s podloubím. 
 
A4/   PŘEDNÁŠKA NA TÉMA HOLOCAUST 
 

Hledání hvězdy Davidovy – je expozice věnovaná 
svitavskému rodáku Oskaru Schindlerovi a období 
holocaustu za 2. světové války. Děti si vyslechnou zajímavou 
přednášku o osudech Židů na Česko-moravském pomezí a o 
chování lidí v mezních situacích na příběhu Oskara 
Schindlera, ve světě nejznámějšího Svitavana. Zahrají si na 
badatele a za pomoci badatelských listů a lektorky budou 
pátrat po stopách svitavských zmizelých sousedů, hledat 
budovy ve městě, v nichž Židé žili a zamýšlet se nad 
nesmyslností války. 
 

A5/   EDUKATIVNÍ PROGRAMY V EXPOZICI Z HISTORIE PRA NÍ  
 
Za pomoci pracovních listů budeme pátrat po historii praní 
prádla, tajemných předmětech, surovinách k výrobě mýdla 
a vyluštíme si také, co je tím opravdu nepostradatelným 
pomocníkem v každé domácnosti.  
Součástí programu je návštěva „Prádelny u pejska a 
kočičky“, kde si vypereme na valše, pracím zvonem či 
v originální  japonské pračce a zjistíme na co slouží 
klikyhák a mandl. Děti čeká žehlení různými typy 
historických žehliček, mandlování, ale také různé 
vědomostní soutěže a kvízy. Pro malé děti z MŠ a prvních 
tříd je tu připravena pohádka a jak jinak, než o praní. 
 
A6/ AKTUÁLNÍ MUZEJNÍ VÝSTAVY 
 
a/  HUDBA VE SPIRÁLE 
1. února – 31. května 2015 

Výstava ze sbírek Národního technického muzea 
přibližuje návštěvníkovi vývoj gramofonové techniky v 
českých zemích v letech 1890 až po současnost. V rámci 
programu si můžete některé stařičké přístroje pustit a 
poslechnout. 
Cílem programu pro školní skupiny je seznámit děti s 
vývojem záznamu a reprodukce zvuku. Setkáme se s 
významnými vynálezci, prohlédneme si zajímavé 
přístroje, se kterými se již dnešní mladá generace doby 
MP3 v domácnosti většinou nesetká. Staré desky, 
gramofony na kliku, fonografy dýchnou dobou dávno  

 



 
 
 
minulou. Poslechneme si, jak hraje historický mincovní fonograf z roku 1905 i ukázku z počátku 
stereofonního vysílání z šedesátých let 20. století.  
Pro starší žáky je připraven krátký film, prostřednictvím kterého se seznámí s výrobou 
gramofonového přístroje a gramofonové desky. Ve výtvarné části programu každý žák navrhne 
grafickou úpravu obalu desky, pracovní listy pak žáky seznámí s vynálezci, kteří se podíleli na 
zdokonalení záznamu, reprodukci a přenosu zvuku. 
Pro mladší žáky a děti z mateřských škol je připravena krátká pohádka, kterou nám přehraje 
stařičký gramofon. Poslech pohádky děti využijí ve výtvarné části programu, kdy budou tvořit 
zajímavé obaly na pohádkovou gramofonovou gramodesku.  
 
b/  PŘEHLÍDKA 2015 
1. února – 15. března 2015 

 
Přijďte si prohlédnout díla svých známých a zjistit zda ve 
vás nedřímá skrytý talent. Vystavují zde výtvarníci 
z okolí Svitav, Poličky, Moravské Třebové a Litomyšle. 
Jde o výstavu, na které se můžete seznámit s různými 
technikami výtvarného umění a navíc si tu každý najde 
něco, co jej zaujme. Těšit se můžete na malby, kresby, 
návrhy plakátů, uměleckou keramiku a plastiky z 
různých materiálů.  
Pro školní skupiny jsme k výstavě opět připravili 
pracovní listy přizpůsobené věku žáků, s nimiž budou při 
prohlídce výstavy pracovat. Programem děti provede 
lektorka. Žáci budou opět rozděleni na dvě pracovní 

skupiny a budou pracovat uprostřed výstavy a ve výtvarném atelieru. Veškeré pomůcky a materiál 
obdrží v muzeu. 
První část programu seznámí žáky s vystavenými díly a jejich autory, ve výtvarných listech na ně 
čeká několik zajímavých úkolů. Druhá část je zaměřena na rozvoj představivosti, fantazie a 
spontánnosti výtvarného projevu žáka. Základem výtvarné činnosti je hra s vlastní fantazií a 
asociacemi. Žáci budou experimentovat s barvami, naučí se rozlišovat teplé a studené barvy, 
kombinovat je, využít barevného kontrastu, poznají jaké jsou základní, doplňkové, komplementární 
barvy a k čemu slouží. Výsledkem této zajímavé tvorby bude jedinečné dílo, které si žáci odnesou k 
vyzdobení třídy. 
 
A7/   MUZEUM ESPERANTA 
 

Víte, že existuje mezinárodní jazyk - esperanto, 
kterým se domluvíte na celém světě? Že ve Svitavách 
je jediné veřejně přístupné Muzeum esperanta 
v České republice? Že ve Svitavách sídlí Český 
esperantský svaz?  Program v Muzeu esperanta, které 
najdete v Ottendorferově domě, dětem odpoví na 
otázky o nejrozšířenějším umělém jazyce. Během 
programu se naučí i několik slov i frází tímto jazykem 
a zjistí, že mluvnice esperanta je velmi jednoduchá. 
Pokusí se sestavit vlastní tajnou řeč a dorozumět se 
s ní. Dozvědí se, kolik významných osobností patřilo 
mezi esperantisty a kolik autorů psalo v esperantu, 
nebo byly jejich knihy do esperanta přeloženy. 

 
 
 



 
 
NABÍDKA MUZEJNÍCH AKTIVIT 
SKUPINA B 

 
 
B1 – B4/  VÝUKA ŘEMESLNÝCH DOVEDNOSTÍ 
 V muzejních dílnách se žáci setkávají se skutečným  řemeslníkem a výtvarníkem v jedné osobě, 
kterému kladou otázky, poznávají nástroje a řemeslnou práci na vlastní kůži. Čekají na ně též 
záludné otázky v pracovních listech i hravé úkoly, ale především výroba zvoleného předmětu, který 
si žáci odnášejí s sebou do školy. Program je věnován vždy jednomu řemeslu (kovářství, sklářství, 
kamenictví a řezbářství), je součástí MUZEJNÍCH PŮLDENNÍCH BALÍČKŮ a je koncipován pro 
jednu třídu (do 30 dětí). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
B5/   VÝUKA VÝTVARNÝCH TECHNIK 
ATELIÉR V GALERII  
Tento program probíhá nezávisle na aktuálních 
muzejních výstavách, je možné se objednat na čas, 
který vyhovuje Vám. Jeho cílem  je nalezení 
pozitivního vztahu k umění, estetice, ale i sebedůvěry 
ve vlastní schopnosti. Naučit děti tvořit s radostí, 
seznámit je se vznikem výtvarného díla.  
A to vše zcela jinak než ve škole, v inspirativním 
prostředí. Při programu je třída rozdělena na dvě 
menší části, jedna část je tvůrčí a vzniká v ní většinou 
kombinovanou technikou zajímavé společné dílo. 
Druhá část seznamuje žáky s vybranými výtvarnými 
technikami, uměleckými díly a  výtvarnými 
materiály. 
Tento program určitě uvítají neaprobovaní učitelé výtvarné výchovy. 
 
 
 

Většinu programů lze využít po domluvě s lektorkou 
jako součást Muzejních půldenních balíčků  

i jako samostatný program  
 
 
 
 

Aktuální informace  
na tel. čísle. 461 532 704 Jitka Olšánová, nebo na lektor@muzeum.svitavy.cz 
nebo na http://www.muzeum.svitavy.cz/o-muzeu/programy-pro-skoly/463-1/ . 

 
 
 
 
 
 

 

 


