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Vážené pedagožky, vážení pedagogové,

vítám vás v novém školním roce 2020/2021. Opět přišla ta 
chvíle, kdy vám představujeme nabídku vzdělávacích 
programů Muzea Komenského v Přerově, které obohacují naše 
stálé expozice a doplňují krátkodobé výstavní projekty, 
ale především rozšiřují možnosti pro vaši školní výuku.

Přiznávám se, že tentokrát se mi úvodní slovo píše obtížněji než v předchozích letech. 
Stejně jako jiné vzdělávací a kulturní instituce i nás zasáhla komplikovaná situace 
týkající se globální pandemie. Však nás také návštěvníci z řad žáků a studentů 
nemohli navštívit téměř tři měsíce! Jakmile odpadla nejpřísnější omezení, s obrovskou 
vděčností jsme přijali každou malou skupinku, která o naše muzeum projevila zájem. 
Přesto v nás zůstalo cosi nepříjemného: hluboký pocit nejistoty. Jak to bude s naší 
prací pro návštěvníky a školními programy v příštích letech? Co když se situace bude 
opakovat? 

Na tyto otázky zatím nikdo nezná odpověď. Přesto mohu s čistým svědomím prohlásit, 
že naše úsilí nepolevilo a nepoleví ani v budoucnu. Naopak. Celé období nuceného 
home-office jsme využili k intenzivní práci. Vytvořili jsme celou řadu nových programů 
a aktivit – některé z nich budete moci vyzkoušet již v tomto kalendářním roce, další 
budou přibývat v letech následujících. Pokud to okolnosti jen trochu dovolí, budeme 
tu pro vás i vaše žáky všech věkových kategorií.

Pevně věřím, že zachováte Muzeu Komenského v Přerově a našim vzdělávacím 
programům přízeň i nadále. Bez Vás by totiž naše úsilí vyznělo naprázdno – je krásné 
plánovat a vymýšlet nové věci, ale k čemu by to bylo, kdybychom je nemohli realizovat 
a prezentovat? Naším posláním je nejen hledat nové způsoby neformálního 
vzdělávání, ale především předávat myšlenky a znalosti dál – našim návštěvníkům.

Přeji všem šťastný vstup do nového školního roku a hlavně pevné zdraví, 

Mgr. Jana Trtíková, 
muzejní pedagožka

ÚVODNÍ SLOVO
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VŠEOBECNÉ INFORMACE A OBJEDNÁVKY

Pokud si z naší nabídky vyberete, objednejte se na program předem telefonicky nebo 
e-mailem. Kontakty jsou uvedeny před každou sekcí nabídky.

Datum a hodinu, název programu, ročník (věkovou kategorii), počet žáků ve sku-
pině, název školy, vaše jméno a kontakt na vás. 

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAT

POČET ŽÁKŮ
Doporučený počet žáků je 20–25 dětí na jeden program. Při vyšším počtu účastníků 
nemůžeme zaručit 100% kvalitu programu. Proto vám při velkém počtu žáků 
nabídneme rozdělení žáků do více skupin dle aktuálních možností, např. uspořádat 
dva různé paralelně běžící programy nebo jeden program v kombinaci s prohlídkou 
výstavy/muzea. 

OBJEDNÁVÁNÍ A RUŠENÍ PROGRAMŮ
Objednávejte se s dostatečným předstihem, abychom vám mohli vyjít co nejvíce vstříc 
ohledně termínu a času programu. Pokud musíte ze závažných důvodů objednávku 
zrušit, učiňte tak co možná nejdříve. Pokud ke stejné situaci dojde z naší strany,
o změnách vás budeme neprodleně informovat. 

DALŠÍ INFORMACE A VAŠE OTÁZKY
Při objednávce také uvádějte informace, zda se ve skupině nachází jakkoli 
znevýhodnění či handicapovaní žáci (poruchy učení či chování, fyzický či mentální 
handicap, ale i zdravotní komplikace jako alergie, astma, atopie…). Tyto údaje nám 
pomohou přizpůsobit vám průběh programu na míru a předejít případným 
komplikacím. Programy v ORNIS mohou probíhat v interiéru i exteriéru, proto
v případě nepříznivého počasí a v zimním období jsou nutné vlastní přezůvky. 
Pokud budou součástí programu požadavky na materiál či pomůcky, upozorníme vás 
předem.  Na programy probíhající v přírodě musí být všichni účastníci vhodně obuti 
a oblečeni.
Pokud máte jakékoli otázky ohledně možností vzdělávání v muzeu, neváhejte nás 
kontaktovat!!!

NÁVAZNOST NA RVP

PEDAGOGICKÝ DOZOR
Za kázeň a bezpečnost dětí zodpovídá po celou dobu návštěvy muzea vyučující. Jeho 
přítomnost je po dobu trvání programu nezbytná, jeho aktivní účast během aktivit 
vítaná!
VSTUPNÉ
Vstupné se vždy hradí v hotovosti před začátkem programu. Platba formou faktury 
(úhrada z projektů a šablon) je možná, úřední náležitosti je ovšem nutno vyřídit
PŘED proběhnutím programu.

Všechny naše programy se snažíme maximálně provázat s příslušnými rámcovými 
vzdělávacími programy tak, aby obsah skutečně doplňoval a prohluboval školní 
výuku. Výčet znalostí a schopností, které konkrétní program u žáků rozvíjí, naleznete 
na webových stránkách muzea v sekci „Pro školy“.
http://www.prerovmuzeum.cz/zamek-prerov/pro-skoly 

www.prerovmuzeum.cz
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ZÁMEK PŘEROV

Zámek Přerov
Horní náměstí 1, Přerov I – Město, 75002

Mgr. Jana Trtíková
trtikova@prerovmuzeum.cz

mobil: 725 337 426, tel.: 581 201 929
nebo 

pokladna zámku: 581 250 531 (út-ne)
pokladna@prerovmuzeum.cz

www.prerovmuzeum.cz

Kompletní informace o programech:
http://www.prerovmuzeum.cz/zamek-prerov/pro-skoly

Otevírací doba zámku:
celoročně, úterý – pátek od 8.00 do 17.00

Sobota – neděle od 9.00 do 17.00

Muzeum Komenského nacházející se v budově přerovského zámku v současné době 
nabízí nejen celou řadu edukačních programů pro školy, ale i řadu krátkodobých 
či  jednorázových akcí pro širokou veřejnost, čímž se významně podílí na kulturním 
životě v Přerově.
Zejména stálé expozice muzea mají velký vzdělávací potenciál – programy 
k expozicím návštěvníkům představují například dějiny českého školství, osobnost 
Jana Amose Komenského, archeologické nálezy z Přerovska a okolí nebo národopis
a folklorní zvyky na Hané. Z přírodovědných oborů pak muzeum nabízí programy 
k expozicím entomologie a mineralogie. Vzdělávací programy také každoročně 
doplňují řadu krátkodobých výstav, které rozšiřují programovou nabídku o další 
zajímavá témata z nejrůznějších oblastí.
Edukační nabídka se vždy snaží reagovat na aktuální požadavky a přání pedagogů; 
chceme podporovat neformální vzdělávání žáků a studentů ze všech typů vzděláva-
cích zařízení. Každý program je pečlivě připravován tak, aby odpovídal nárokům 
moderní výuky i Rámcovým vzdělávacím programům. Snažíme se využívat nejnovější 
pedagogické metody a postupy a děti tak nenásilnou formou vést k pozitivnímu vztahu 
k našemu kulturnímu a historickému dědictví. Řada nevšedních aktivit a snaha
o prožitkový charakter všech programů přináší mladým návštěvníkům nejen nové 
vědomosti a poznatky, ale také zkušenosti, prožitky i emoce. 
Školní skupiny jsou u nás vždy vítány a budování dobrých vztahů s pedagogy i žáky 
a studenty je naším primárním cílem. 

Nabídka vzdělávacích programů Muzea Komenského v Přerově, p.o. pro školní rok 2020/20215



STÁLÁ NABÍDKA

Krásy pravěkého umění

Co všechno dnešní vědci vědí o pravěkých artefaktech, lze skutečně hovořit o umění 
jako takovém, a proč pravěcí lidé začali předměty kolem sebe zdobit a přetvářet? 
Na všechny tyto otázky odpovídá tento lektorovaný program na základě současných 
vědeckých poznatků. Společné bádání doplní nejen bohatý obrazový materiál, 
ale také několik kvalitních kopií významných artefaktů. 
Obsah programu je zaměřen především na předměty nalezené v okolí Přerova a jinde 
na Moravě; nezapomene ovšem zmínit i nejznámější umělecké projevy z celého světa, 
jako například jeskynní malby v Lascaux či v Altamiře nebo proslavenou Willendorf-
skou Venuši. Tajuplné putování k pravěkým umělcům povede vystudovaná historička 
umění Jana Trtíková, která má za sebou i archeologickou praxi.

ZŠ II40 60
min.

90
min.

SŠ

Hurá za mamuty!

ZŠ 40 60
min.

90
min.

SŠMŠ

Probíráte s Vašimi žáky nejstarší období dějin lidstva a rádi byste Váš výklad nějak 
oživili a  prohloubili? Chcete dětem přiblížit archeologickou profesi? 
Malým i větším návštěvníkům poutavým způsobem přiblížíme, jak se žilo v období 
lovců mamutů nebo třeba v keltské osadě. Dozvědí se, co tehdejší lidé jedli, jak bydleli, 
nebo zjistí, jaké bývalo v pravěku počasí. Samozřejmě se seznámí i s mamutem.
O archeologii také slýcháme spoustu nepravd a nepřesností – co člověk potřebuje 
znát, aby mohl pracovat v tomto krásném, avšak velice náročném oboru?
Tento nejstarší, ale nejvíce navštěvovaný program pro malé i velké školáky si stále 
zachovává své kvality: kombinujeme nejrůznější aktivity a metody, abychom 
prohloubili znalosti dětí a vzbudili jejich zájem. Pevně věříme, že si vaši žáci
 z programu odnesou nejen nové vědomosti, ale i nevšední zážitky.

www.prerovmuzeum.cz
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Neobyčejné dějiny obyčejné školní třídy

ZŠ 40 60
min.

SŠMŠ

Že do školy musí chodit každý, o tom dnes nikdo nepochybuje. Ale jak to bylo dříve, 
třeba v 17. století nebo třeba před sto lety? 
Zdejší lektorovaný program s řadou zábavných aktivit je vhodný pro malé i velké 
návštěvníky každého věku. Vše se odehrává přímo v expozicích školních tříd – všichni 
si budou moci vyzkoušet, jak se sedělo ve starých školních škamnech a lavicích. 
Důležitými milníky z dějin školního vyučování Vás provede vážený pan ředitel nebo 
poněkud excentrická paní učitelka. Společně odhalíte řadu zaniklých školních zvyků, 
vyzkoušíte si, jak se psal krasopis, nebo zjistíte, k čemu sloužil kalamář, břidlicová 
tabulka, plivátko či diárium. Ti nejodvážnější dobrovolníci pak mohou na vlastní kůži 
zakusit i dřívější školní tresty…
A pozor – neposední návštěvníci budou vyvoláni k tabuli!

Putování s J. A. Komenským

ZŠ 40 60
min.

SŠMŠ

Když se řekne „Jan Ámos Komenský“, většině z nás se ihned vybaví spojení „učitel 
národů“, některým pak také názvy jeho nejvýznamnějších děl. Jak je ale možné, 
že tohoto kněze, učitele, myslitele a vědce ze 17. století, zná dodnes skutečně celý svět? 
A co má Komenský společného s Přerovem?
Tento lektorovaný program je vhodný pro všechny věkové kategorie. Průvodkyně 
Magdaléna Komenská (rozená Vizovská) provede zajímavým a nesnadným životem
J. A. Komenského jak ty nejmenší návštěvníky, tak i zdatné studenty. Malé žáčky čeká 
řada herních aktivit, během kterých poznají záhadné dobové předměty, 
které Komenský běžně používal nebo se s nimi setkával. Zjistí také, jak před čtyřmi sty 
lety vypadala školní třída a jak probíhalo školní vyučování.
Starší žáky pak čeká badatelská práce nad časovou osou sedmnáctého století. 
Připomenou si popravu 27 českých pánů a bitvu na Bílé hoře, přečkají strastiplnou 
třicetiletou válku a poznají hrůzy morových epidemií. Zjistí, jaké měly tyto velké 
historické události vliv na společnost a co znamenaly právě pro Komenského, jeho 
studium, práci i rodinu, a proč byl celý život na cestách.

Nabídka vzdělávacích programů Muzea Komenského v Přerově, p.o. pro školní rok 2020/20217
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Tváře J. A.  Komenského

ZŠ 40 SŠ60
min.

90
min.

Jméno Jana Ámose Komenského u nás zná snad každý a většina si také hned vybaví 
přízvisko „učitel národů“. Jak ale Komenský vypadal? A jaký byl jeho život a jak 
prožíval zásadní milníky svého života? Kolika vědeckým oblastem se věnoval? 
Z řady obrazů a grafik víme, že Komenský měl plnovous, nosil čapku a dlouhý plášť. 
Na tom se většina umělců shoduje. Jiní ale přidali Komenskému do vínku výrazný orlí 
nos nebo vysoké čelo. Je to však skutečná Komenského podoba? 
Program připomene Komenského strastiplnou životní cestu napříč Evropou – 
návštěvníci společně s programem „navštíví“ všechny země, kde Komenský žil nebo 
kam zavítal z pracovních důvodů. Seznámí se se všemi jeho „profesemi a podobami“
a sestaví si jeho tvář – ale hlavně zjistí, že jeho osoba byla vskutku mnohovrstevnatá
a obdivuhodná. 

NOVINKA! Od září 2020 ve stálé nabídce.

ZŠ 40 60
min.

90
min.

MŠ

Ze života hmyzu

Lektorovaný edukační program Ze života hmyzu je určen zejména dětem
z mateřských škol a školákům z prvního stupně základních škol, kteří se ponoří 
do hmyzí říše s pomocí příběhů Ferdy Mravence z knih Ondřeje Sekory. Ve třídě 
z období první republiky si nejprve připomenou, jak se přírodopis učil před sto lety, 
a seznámí se s tím, co se od té doby změnilo.
V expozici entomologie se pak žáci skrze zábavné aktivity ponoří do pestrého světa 
hmyzu a odhalí všechny zásadní informace – z jakých částí se skládá hmyzí tělo, 
jak hmyz komunikuje, jak se vyvíjí a rozmnožuje nebo čím se živí. Samozřejmě také 
připomeneme důležitost hmyzu pro celou přírodu a možnosti jeho ochrany.

www.prerovmuzeum.cz
8

STÁLÁ NABÍDKA



Poklady z hlubin Země 

ZŠ II 40 SŠ60
min.

90
min.

Mineralogie nebývá mezi žáky zrovna nejoblíbenější téma v přírodopise
 či biologii – o tom svědčí i řada nelichotivých přezdívek této vědy. Zdejší program 
k expozici mineralogie dodá zdánlivě nudnému učivu nový rozměr.
Úplně nová podoba programu vychází přímo z potřeb pedagogů a studentů – všechny 
příklady a ukázky svět mineralogie přibližují skrze situace z reálného života. 
Kde všude se s minerály mohou žáci setkat? Které z nich nosí dennodenně po kapsách, 
aniž by si to uvědomovali? Jak to, že na první pohled „obyčejný šutr“, může mít vliv 
na náš život nebo dokonce zdraví? Existoval by vůbec na Zemi bez minerálů
a hornin život?
Žáci a studenti se s pomocí lektorů seznámí se základním členěním hornin a minerálů, 
jejich vlastnostmi a možnostmi praktického využití. Na vlastní kůži poznají, 
že skutečně není kámen jako kámen, a proto je dobré mít alespoň základní znalosti
z tohoto oboru.

Zázraky neživé přírody

ZŠ 40 60
min.

90
min.

NOVINKA! Od září 2020 ve stálé nabídce.

Díky cenným informacím z podkladové studie „Vzdělávání o živé a neživé přírodě“, 
kterou v roce 2019 uveřejnil Národní ústav vzdělávání, jsme pro Vás připravili hravý 
program, ve kterém představíme žákům prvního stupně základní prvky neživé přírody 
skrze názorné ukázky a pokusy, na kterých se budou moci aktivně podílet. Zároveň 
si děti během pozorování procvičí svou trpělivost a smyslové vnímání.
Proč svíčka zhasne, když ji přiklopíme sklenicí? Roztaje kostka ledu rychleji 
na vzduchu nebo ve vodě? Čím to je, že nám některé zdroje pitné vody připadají chutné
a jiné ne? Co jsou to horniny a nerosty? K čemu je lidé využívají? Jak to, že má písek
z různých míst různou strukturu a barvu? Jaké nerosty nosí běžně lidé u sebe, aniž by 
si to uvědomovali? Už teď se těšíme na další zvídavé otázky malých badatelů!

Nabídka vzdělávacích programů Muzea Komenského v Přerově, p.o. pro školní rok 2020/20219

STÁLÁ NABÍDKA

NOVINKA! Od září 2020 ve stálé nabídce.



Tajemství přerovského zámku

MŠ ZŠ

Kolem přerovského zámku řada z nás pravidelně prochází, a přesto o jeho historii ví 
jen málo. A ještě méně lidí tuší, kolik příběhů a pověstí se v jeho zdech ukrývá – vždyť 
tudy procházely celé naše dějiny od pravěku až po současnost! 
V lektorovaném programu se malí návštěvníci dozvědí z každé historické epochy 
přerovského zámku to nejdůležitější a zároveň je čeká řada napínavých úkolů. Odhalí 
účel tajemných prastarých předmětů, ale také si ověří svůj důvtip a sílu.  Budou moci 
hádat, která pověst je skutečně jen báchorka, a ve které se naopak ukrývá pravda.
Jak vypadalo Horní náměstí, když na místě dnešního zámku stál středověký hrad? 
Jak se žilo v renesanci a v baroku? A co ukrývá místní lapidárium? A kdy se ze 
zámeckého sídla stalo muzeum? To a mnohem více přináší náš program Tajemství 
přerovského zámku, který zaujme žáky všech věkových kategorií.

Lidové zvyky na Hané
Od ledna 2021 nová verze programu!

Lektorovaný edukační program je určen především pro žáky MŠ a mladší školáky – 
malý průvodce Honza je provede životem na vsi a vším, co náleží k hanáckému 
folklóru. Návštěvníci uslyší lidové písničky, připomenou si dávné zvyky, obléknou 
některé části kroje nebo si navrhnou modrotiskový vzor.

Od druhého pololetí navíc nabídneme novou variantu programu, která bude ještě 
zábavnější a poučnější. Pro zájemce lze do programu také zařadit výtvarnou 
dílničku v podobě malování textilu (příplatek 20 Kč/žák + 30 minut).

40 60
min.

ZŠ MŠ

www.prerovmuzeum.cz
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Zvon a jeho hlas má od pradávna symbolický význam – však také
o zvonech existuje řada nejrůznějších pověstí a legend. Proto 
bychom rádi žáky seznámili se všemi funkcemi zvonů a jejich 
historií, ale i se zvonařským řemeslem, které má v regionu 
dlouhou tradici – dílna rodiny Dytrychových byla založena 
v Brodku u Přerova v roce 1950. 
Program zároveň otestuje sluchové a muzikální dovednosti 
malých návštěvníků – proč zní každý zvon jinak? Který z nich má 
nejsilnější hlas? Co je to tón, harmonie, rytmus? Jak se dělá bouřka? Zajímavá 
kombinace lektorované prohlídky a hudebně zaměřeného programu jistě zaujme 
malé i velké – program je vhodný zejména pro mateřské školy a školáky z 1. stupně ZŠ.

Když se rozeznějí zvony

MŠ 40 ZŠ I60
min.

Život na hradě
NOVINKA! Od ledna 2021 ve stálé nabídce

Jak fungovala středověká společnost (přibližně od 12. do 16. 
století), proč se stavěly opevněné hrady, kdo v nich žil, jaké byly 
každodenní povinnosti těchto lidí – to jsou aspekty života 
ve středověku, které chceme během tohoto programu 
návštěvníkům přiblížit. Žáci se seznámí s tím, co tehdejší 
obyvatele hradu těšilo nebo čeho se naopak báli, jak lidé 
prožívali nejrůznější události nebo co si dopřávali k jídlu.
Účastníci programu se ocitnou v době Viléma II. z Pernštejna, 
kdy přerovské “Horní město” rozkvétalo a na hradě se ve velkém budovalo a stavělo. 
Koho na hradě můžete potkat? Komornou Madlu, podkoního Vincka, nebo manželku 
hradního pána, paní Johanku z Liblic. Nebo snad samotného pána Viléma? Nechejte 
se překvapit.

ZŠ 40 MŠ60
min.

Nabídka vzdělávacích programů Muzea Komenského v Přerově, p.o. pro školní rok 2020/202111
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KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Svoboda není zadarmo!

ZŠ II 40 SŠ75
min.

NOVINKA! Pouze od 1. září do 30. října 2020!

V květnu si celý svět připomínal 75. výročí od konce II. světové války.  Přerov má 
však své vlastní výročí: chceme žákům nastínit, co se v Přerově dělo dne  1. 5. 1945, 
a jaké byly následky a důsledky těchto událostí.
Program proto přenese žáky a studenty do tohoto dne, který byl plný strachu
a nejistoty, ale i naděje. Umožní jim prožít atmosféru přerovského povstání 
na vlastní kůži, uslyší řadu vzpomínek pamětníků, kteří byli v roce 1945 právě tak 
staří (nebo jen o málo starší), jako jsou nyní sami návštěvníci. Jak tehdejší události 
vnímali? Proč jednali tak, jak jednali? Uvědomovali si možné následky svého 
jednání? Měli strach?
Součástí programu bude diskuze, dramatické scénky, ale i prožitkové aktivity 
nebo samostatné bádání. Pro zájemce budou také připraveny materiály určené 
pro „domácí výzkum“ – žáci si budou moci vyzkoušet práci historiků a zároveň
se mohou dozvědět něco nového o minulosti vlastní rodiny.

Z deníku malého táborníka
NOVINKA! Pouze od 1. září do 13. listopadu 2020!

V průběhu letních prázdnin byla v našem muzeu otevřena interaktivní a hravá výstava 
s názvem Z deníku malého táborníka. Malí návštěvníci si zde mohou ověřit své 
tábornické dovednosti, připomenout si zásady chování v přírodě nebo zjistit své šance 
na přežití bez moderních technologií. Mohou si vyzkoušet vázání uzlů nebo navigaci 
pomocí buzoly. Pokud úspěšně splní všechny úkoly, čeká je na konci malá odměna.

Nejedná se o lektorovaný edukační program, ale návštěvu interaktivní výstavy  s řadou 
aktivit a pestrou škálou pracovních listů. Výstavu si skupina prochází samostatně 
pod dozorem pedagogického doprovodu. Ideální pro menší skupiny žáků.
 

ZŠ I 10 45
min.

www.prerovmuzeum.cz
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Vánoce na zámku 2020

MŠ  60 ZŠ I60
min.

POKRAČOVÁNÍ V ÚSPĚŠNÉ TRADICI! Od 1. do 22. prosince 2020.

Jako pravidelně každý rok, také letos během adventu můžete u nás s vašimi žáky  
nasát voňavou a třpytivou předvánoční atmosféru. Malí návštěvníci 
si připomenou celou řadu tradic a zvyků, vyslechnou si kouzelný příběh 
o narození Ježíška a prohlédnou si Zbořilův betlém v celé jeho kráse.
Součástí vánočního programu je nejen prohlídka výstavy, ale také tvořivá dílnička 
– děti si odnesou vlastnoručně nazdobenou skleněnou baňku z produkce družstva 
Slezská Tvorba. 
Letos na malé i velké návštěvníky navíc čeká roztomilé překvapení – 
nejoblíbenější plyšáci, kteří se již po generace objevují pod stromečkem: malí, 
velcí, huňatí i střapatí medvídci a medvědi! 

Mistr pecař není doma!
NOVINKA! Pouze od února do června 2021!

Pec nám spadla, pec nám spadla… asi jen málokdo nezná tuto lidovou písničku
o stavbě pece. Dnes by ale jen hrstka lidí dokázala kamna skutečně postavit. 
V kamnech se topilo, na nich se vařilo a smažilo, ale také se na nich spalo a v zimně 
se u kamen často vyprávěly příběhy, často byla i ozdobou místnosti. 
Jak vypadala kamna ve středověku nebo raném novověku? Kdo je vlastně stavěl
a jaké motivy zdobily kamnové kachle? Jak výnosné bylo kamnářské řemeslo? 
Edukační program žáky seznámí s řemeslem, vývojem vytápění lidských obydlí 
i s vývojem společnosti, která kolem kamen denně procházela.

Program bude nabízen také v rozšířené variantě, ve které žáci vyrobí a nazdobit 
vlastní kachel z hlíny (60 Kč/žák a 120 minut).
 

40 60
min.

MŠ  ZŠ SŠ 
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Jaro s dráteníky 

MŠ  60 ZŠ I60
min.

NOVINKA! Pouze od března do května 2021!

K putovní výstavě Dráteníkův rok pro Vás připravujeme řemeslně zaměřený 
program s výtvarnou dílničkou, který se v období před Velikonoci bude věnovat
i těmto svátkům a k nim patřícím tradicím a zvyklostem. Po Velikonocích se pak 
bude věnovat jarnímu období obecně. 
Tento hravý program s tvořivou dílnou potěší zejména děti z mateřských škol
a žáky prvního stupně ZŠ, své kouzlo ale jistě bude mít i pro starší tvořivé děti. 
Návštěvníci si během tvoření ověří svou zručnost a trpělivost, a na jeho konci 
si každý odnese originální dekoraci v podobě drátovaného zápichu do květináče.

www.prerovmuzeum.cz
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Jménem zákona!
NOVINKA! Pouze od dubna do října 2021! 

ZŠ 40 60
min.

SŠMŠ

V roce 2021 oslaví Policie ČR třicáté výročí svého vzniku – pojďte se svými žáky 
nahlédnout pod pokličku tohoto nesnadného povolání! Návštěvníci se seznámí 
s různorodou činností jednotlivých policejních útvarů a odhalí, jak probíhá 
policejní pátrání. 
V rámci programu se žáci naučí rozlišovat základní pojmy (přestupek, trestný čin, 
kriminalita…) a vyzkouší si celou řadu policejních vyšetřovacích metod. Ověří 
si také znalosti o integrovaném záchranném systému ČR a chování člověka během 
mimořádných situací.
Program bude nabízen ve třech variantách podle věku návštěvníků.

KRÁTKODOBÉ PROGRAMY



ORNIS
ornitologická stanice

Bezručova 10, Přerov
Ing. Jana Syryčanská

Mgr. Martina Hrazdirová
Mgr. Martin Vymazal

tel.: 581 219 910
ornis@prerovmuzeum.cz

www.ornis.cz

Otevírací doba ORNIS:
duben – říjen: pondělí – pátek od 8.00 do16.00, Sobota – neděle od 9.00 do 17.00 

listopad – březen: pondělí – pátek od 8.00 do 16.00
jindy po dohodě 

„O přírodě přirozeně a v přírodě...“

Protože se blíží čas realizace plánované rekonstrukce a dostavby naší stanice, 
do odvolání stále  programy realizujeme v prostorách expozice Ptáci ČR, v pro-
bíhajících výstavách a v areálu naší přírodní zahrady (lužní les, jezírko, louky, 
záhony s ukázkami kořeninových a léčivých rostlin, venkovní expozice s krmítky, 
budkami a napajedly, ohniště). O uzavření stanice a nových podmínkách vás 
budeme včas informovat.

Součástí některých programů jsou trvale handicapovaná zvířata ze záchranné 
stanice.
Cílem programů je radost z pobytu v přírodě, objevování souvislostí, vytváření 
vlastních postojů k problémům.  Snažíme se probudit v účastnících zájem o dané téma 
a vybavit je skrze prožitek zkušeností do praktického života. Programy mají několik 
variant uzpůsobených věku účastníků, jsou však v následující části brožury
z úsporných důvodů popsány vždy jen všeobecně. 

Informace k realizaci vybraných programů u vás (označené ikonou autíčka):
 U přerovských škol je možné přijet a realizovat program ve škole i pro jednotlivé třídy, 
u škol mimo Přerov je podmínkou účast několika tříd v daném dni. Neplatíte však 
cestovné, jen vstupné na programy dle počtu dětí. Preferujeme výuku venku, takže 
podmínkou je i vhodné prostředí  – školní zahrada, učebna, blízký park, atd. 
Programy zrealizujeme i pro kroužky a další skupiny zájemců různého věku; 
ozvěte se nám, vše přizpůsobíme.

ORNIS
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PROGRAMY

Jak ptáčky lapati

Program k zapůjčené sezónní výstavě – Čižba – umění jemné 
a líbezné o historii ptáčnictví od dávných dob až do dneška. 
Mladší děti se vyučí ptáčníkem, starší absolvují výstavu
s hledačkou. Nejstarší projdou výstavu s průvodcem. Součástí 
výstavy je část věnovaná soudobým problémům s nelegálním 
odchytem a zabíjením ptáků u nás a na tahových trasách.

40 60
min.

80
min.

MŠ  ZŠ  SŠ  

Ptáci

Program probíhá ve stálé expozici Ptáci ČR nebo v naší zahradě. 
Co víme o ptácích? Čím se liší od jiných zvířat a jak je poznáme? 
Jaké druhy ptáků žijí v České republice? Žáci sami určí 
rozlišovací znaky třídy ptáci (stavba těla, vzorky kostí, peří, vajec 
a hnízd). Seznámí se s odlišnostmi jednotlivých řádů, které jsou 
dané způsobem a místem života. Poznají několik hlasů ptáků. 
Součástí programu může být na objednání ukázka odchytu 
a kroužkování ptáků (za vhodného počasí a přítomnosti 
ornitologů).

40 60
min.

80
min.

MŠ  ZŠ  SŠ  

Na návštěvě v záchranné stanici 

Dětem je zprostředkován kontakt s živým zvířetem, mohou 
sledovat jeho chování, případně se ho i dotknout nebo alespoň 
asistovat při jeho krmení či péči. Dozví se, jak zvířatům účinně 
pomáhat a kdy je naopak zásah nežádoucí, jak zamezit zraňování 
zvířat, jak je nutné chránit zvířata i s jejich biotopy.

60
min.

MŠ  ZŠ  SŠ  
Zdarma

www.prerovmuzeum.cz 16

POZOR! Pouze září, říjen a listopad 2020!



PROGRAMY

Stromy 1

Program probíhá v areálu přerovského parku Michalov, lze jej 
modifikovat i pro výuku pouze v interiéru. Děti se hravou formou 
seznamují se stromy, věnují se různým aktivitám – morfologie,  
prožitkové aktivity, výtvarné aktivity, pracovní listy atd. 

ZŠ I  

Stromy 2

Poznávání základních druhů listnatých a jehličnatých stromů
v parku Michalov podle charakteristických rysů. Procházka 
parkem Michalov s průvodcem, ukázky stromů, dřeviny 
introdukované a zahradnické kultivary, zajímavosti .
V případě zájmu seznámení s historií parku. Vše doplněno 
vzorky dřeva, plodů, semen, ...

SŠ  40 60
min.

ZŠ II  SŠ  

40 60
min.

MŠ  ZŠ I  

Nabídka vzdělávacích programů Muzea Komenského v Přerově, p.o. pro školní rok 2020/202117

Pod kloboukem    

Děti se zmenší do velikosti skřítka a vypraví se do říše Fungi. 
Jak houby vypadají a rostou? Prohlédneme si podhoubí
i výtrusy, necháme houby vyrůst z vody. Děti se dozví, k čemu 
jsou houby užitečné a jak je zpracováváme, které z nich jsou 
chráněné. Povíme si, jak se správný houbař chová.  

40 90
min.

MŠ  ZŠ I  

PROGRAMY



Ejhle, žába!  

Program o žábách a dalších druzích obojživelníků, žijících 
na našem území. Řeč ale bude především o žábách – seznámíme 
děti s jejich vývojovými stádii, životem, předvedeme jejich hlasy. 
Každoročně obrovské počty žab zahynou při migraci pod koly 
automobilů, proto si ukážeme, jak tomu lze zabránit
a jak vůbec žáby chránit. 

40 60
min.

ZŠ I  MŠ   

Ježkův rok   

ZŠ  

Ve večerní zahradě můžeme potkat jednoho ze dvou druhů ježků 
žijících v ČR (ukázky živých zvířat). Žáci se dozví, proč 
je důležitá jejich ochrana, a jak pomoci těm, kteří na podzim 
nestihli dorůst do potřebné velikosti. Řekneme si, čím jsou 
užiteční, jak žijí, a jestli si opravdu pochutnají na jablíčku.

40 60
min.

MŠ  ZŠ  SŠ  SŠ  

Pan Bobr, stavitel  

Seznámení s životem zajímavého stavitele, který se zabydlel
i na Malé Laguně v Přerově. Jak takový „hradní pán“ bydlí, co má 
rád k obědu a co dělá ve svém volném čase? Po povídavé
a hravé části ve stanici se vypravíme do přírody hledat stopy 
pana Bobra.

40 90
min.

MŠ  ZŠ I  

PROGRAMYPROGRAMY
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POZOR! Jen v měsících říjen a listopad, dle aktivity ježků i v prosinci.



Sovy do škol

Žáci se seznámí s životem nočních dravých ptáků – sov,
s jejich hlasy a projevy. Dozví se, kolik a jakých druhů sov žije
v České republice, a jak postupovat při nálezu zraněného 
živočicha. Znalosti si prověří jednoduchým testem. Součástí 
programu jsou živé handicapované sovy ze záchranné stanice 
ORNIS.

60
min.

SŠ  ZŠ  40
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Zimní

O ptácích na krmítku a o ptačím životě v zimě. V naší zahradě 
si děti prohlédnou a doplní různé druhy krmítek. Ukážeme 
si, jaké druhy potravy nabízí ptákům zahrada a co patří nebo 
nepatří do krmítka. Každý si vyrobí pro ptáky zvoneček 
ze semínek, malí si poslechnou pohádku a dokreslí obrázek, 
starší vyluští kvíz. Součástí programu je odchyt a ukázka živých 
ptáků. 

120
min.

MŠ  ZŠ  40

Putování k jesličkám

Povíme si, kde je původ Vánoc a proč je slavíme. Jako poutníčci 
časem projdou děti s holčičkou Liduškou od počátku adventní 
doby přes různé svátky až k samotným Vánocům. Seznámí 
se s postavami různých svátků, s českými zvyky a tradicemi, 
ukážeme si starodávné předměty. Zazpíváme a zahrajeme 
si koledy, vyrobíme některou z tradičních vánočních ozdob.

ZŠ I  40 120
min.

MŠ  

POZOR! Jen v měsících listopad až únor.

POZOR! Jen v období adventu 3. – 18. 12. 2020.

PROGRAMYPROGRAMY



Děti se seznámí s několika druhy léčivých rostlin, zapojí
v jejich poznávání zrak, čich, hmat i chuť. Každou bylinku 
najdeme v našem bylinkovém záhoně nebo na louce.
Z posbíraných bylinek si uvaříme čaj, vyrobíme si voňavý 
pytlíček do kapsy. Povíme si o dalším využití léčivých rostlin, 
o jejich sběru a uchovávání.

www.prerovmuzeum.cz 20

Jarní  

Program o ptačím životě v jarním období – nastává čas návratu 
stěhovavých ptáků, namlouvání, stavění hnízd a obsazování 
ptačích budek. Malé hladové krčky se natahují z hnízd a rodiče 
se mohou ulítat. O tom všem si vyprávíme a ukazujeme 
si na příkladech ve venkovní expozici. Program je doplněný hrami
a každá skupina si odnáší své vlastnoručně vyrobené ptačí budky.

120
min.

ZŠ  40

Bylinková zahrádka

ZŠ I  40 90
min.

MŠ  

Ptáci zemědělské krajiny       

Žáci se seznámí s pojmem zemědělská krajina a s jejími 
proměnami v čase. Na ukázkách 4 vlajkových druhů ptáků 
vysvětlíme důvody jejich ohrožení. Pomocí myšlenkové mapy 
zjistí  souvislosti  mezi biodiverzitou, stavem krajiny
a způsobem hospodaření v ní. Navrhnou řešení a seznámí 
se s podporou pro šetrně hospodařící zemědělce. Po první části 
možná exkurze do terénu.

40 60
min.

ZŠ II  SŠ  90
min.

PROGRAMYPROGRAMY

Jen v měsících březen, duben a květen (do spotřebování stavebnic budek). 

Nejvhodnější termín jarní měsíce!

POZOR! Jen v květnu a červnu.



21 Nabídka vzdělávacích programů Muzea Komenského v Přerově, p.o. pro školní rok 2020/2021

Jak chráníme naše ptáky   

Přednáška s prezentací a ukázkami praktické ochrany ptáků – 
ptačí budky, krmítka, pítka; příklady negativního působení – 
elektrické sloupy, větrné elektrárny, lanové mosty,  skleněné 
plochy, trávení apod. Seznámení s legislativou, mezi-národními 
dohodami, územním plánováním. Jak se zachovat v případě 
nálezu zraněného živočicha. Po první části je možná exkurze 
do terénu s ornitologem, případně také ukázka odchytu 
a kroužkování ptáků – v okolí školy.

Folklórní střípky 

Program k folklórnímu festivalu V zámku a v podzámčí 2021. Dvě 
hodiny plné zvyků z Hané, seznámení s životem na vesnici před 
sto lety. Vyzkoušíme si praní prádla, dojení krávy nebo jiné práce 
na statku. Za odměnu si vždy něco ukuchtíme a s chutí sníme, 
vyrobíme si hračku nebo jiný dárek na památku. (Začátky v 8.30 
nebo v 11.00 hodin, odpoledne vhodná pro družiny.)

120
min.

MŠ  ZŠ I  40

40 120
min.
60
min.

ZŠ II  SŠ  90
min.

PROGRAMYPROGRAMY

POZOR! Jen jeden týden v červnu před folklórním festivalem! 
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Nabídka exkurzí a dalších aktivit:

Exkurze na ornitologicky zajímavé lokality – Tovačovské a Záhlinické rybníky – 
jaro a podzim při tahu ptáků (podle vašich požadavků a domluvy) 
Výukové programy „na klíč" 
Konzultace a spolupráce na školních projektech, vedení a konzultace prací  SOČ 
Možnost prezentace školních projektů v prostorách stanice (formou výstav, 
promítání, přednášek, atd.) 

16. 10. 2020
           
20. 10. 2020
        
leden 2021  

okresní kolo vědomostní soutěže ČZS Mladý zahrádkář, od 9 hod v ORNIS

Den stromů (9.00 – 14.00 v parku Michalov v Přerově)

okresní kolo výtvarné soutěže ČZS na téma „Zahrada plná života“

PROGRAMYPROGRAMY



PROGRAMY

Hrad Helfštýn
Novosady 333, Týn nad Bečvou

tel.: 581 702 030 (pokladna), 581 797 093 (správa)
helfstyn@prerovmuzeum.cz, helfstyn@volny.cz

www.helfstyn.cz
Nově zpřístupněné torzo renesančního paláce s expozicemi uměleckého 

kovářství, archeologie a stavebních dějin.
v březnu a listopadu jen v sobotu a v neděli od 9.00 do 16.00 

od dubna do října denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 
od prosince do února zavřeno

„Pro školní výlety je Helfštýn atraktivním místem s nabídkou zajímavého programu.”

Vstupné:

A) Prohlídka prvního až třetího nádvoří, galerie, H – studia
a vyhlídkové věže:
Březen a listopad: 
Dospělí 40 Kč, žáci ZŠ, studenti a důchodci 20 Kč, děti do 6 let zdarma.
Duben až říjen: 
Dospělí 80 Kč, žáci ZŠ, studenti a důchodci 40 Kč, děti do 6 let zdarma.

B) Prohlídka prvního až čtvrtého nádvoří, galerie, H – studia, vyhlídkové věže, 
expozice uměleckého kovářství, historické mincovny, expozice archeologie a 
nově zpřístupněného palácového torza: 

Duben až říjen:
Dospělí 150 Kč, žáci ZŠ, studenti a důchodci 80 Kč, děti do 6 let zdarma.

Bližší informace naleznete na  nebo nás můžete kontaktovatwww.helfstyn.cz
e-mailem na adresách:  nebo helfstyn@prerovmuzeum.cz helfstyn@volny.cz

Objednávky:
Objednávky školních výletů lze zajistit přímo na pokladně hradu tel. 581 702 030

Parkování:
Parkoviště je asi 200 m pod hradem. Spravuje ho Obecní úřad v Týně nad Bečvou
www.tynnadbecvou.cz

HELFŠTÝN
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Lanové bludiště  
U parkoviště zhruba 200 metrů pod hradem provozuje Outdoor centrum 
Helfštýn lanový park s řadou dalších pohybových i dovednostních aktivit. 
Návštěvu kulturní památky tak můžete naplánovat jako celodenní výlet, 
během kterého osvěžíte tělo i ducha.
Kompletní informace o lanovém bludišti najdete na:  
www.outdoor-helfstyn.cz 

Tvořivé dílničky a loutkování pro nejmenší  

Program zahrnuje výtvarnou dílnu, během níž si děti pod vedením lektora 
vytvoří tématické loutky pro vlastní představení. Studio Bez kliky zahraje 
sérii pohádek a příběhů z helfštýnské minulosti. A jak dopadnou? O tom 
můžete rozhodnout sami.
Akce proběhne v prvním červnovém týdnu. 
Bližší informace a rezervace na: www.bezkliky.eu

Výtvarné dílny, řemeslné dílny a celou řadu doprovodných programů pro vás chystáme 
během víkendových akcí, takže můžete přijít s celou rodinou i mimo školní rok. 

Kalendář kulturních akcí najdete na www.helfstyn.cz

60 ZŠ I  

www.prerovmuzeum.cz
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Hrad Helfštýn patří svou rozlohou k největším v Evropě. Nachází se v blízkosti 
historického města Lipníka nad Bečvou. Helfštýn je památkou, na níž se při prohlídce 
s průvodcem můžete seznámit s historií a stavebním vývojem hradu, nahlédnout do 
historické mincovny, kde naleznete funkční mincovní stroje, nebo zhlédnout některou 
z výstav, které bývají pravidelně instalovány v kovářském H – studiu nebo v hradní 
galerii. Nově je otevřena také archeologická expozice. V letních měsících je 
zpřístupněná široká hradba s největšími kovanými šachy v Evropě.



GDPR

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH 
ZÁZNAMŮ Z AKCÍ

Před začátkem programu můžete být požádáni o podepsání souhlasu s pořizováním 
obrazového nebo zvukového záznamu. Tyto záznamy NIKDY neposkytujeme třetím 
stranám. Fotografie a videa z programů nám pomáhají sledovat reakce účastníků
a obsah animací tak dále vylepšovat, zároveň můžeme svou práci prezentovat 
veřejnosti nebo na odborných muzejně-pedagogických konferencích a posouvat tak 
naši práci v oboru kupředu. 

Pokud vyslovíte nesouhlas, budeme ho samozřejmě respektovat.

Od 25. května 2018 jsme také povinni mít Váš písemný souhlas se zasíláním 
programové nabídky pomocí e-mailu. Pokud jste tak již neučinili po naší výzvě, a máte 
o zasílání programových novinek zájem, požádejte o formulář se souhlasem naše 
průvodce.

V rámci edukačních programů pořádaných Muzeem Komenského v Přerově, p.o., 
mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace 
organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., nenese odpovědnost 
za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 
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