NABÍDKA ŠKOLÁM
ve školním roce 2021/2022
aktualizovaná verze

Muzeum Komenského v Přerově, p.o.

Vážené pedagožky, vážení pedagogové,
nabídka edukačních programů Muzea Komenského v Přerově
pro školní rok 2021/2022 je opět zde. Jako každý rok jsme se snažili, aby skladba nabídky byla co nejpestřejší a zahrnovala
programy pro všechny věkové kategorie i typy škol. Uvítáme však
i jakékoli jiné skupiny, které mají zájem dozvědět se něco nového, včetně „domškoláků“ nebo zvídavých dospělých.
Co je u nás nového? Stále vytváříme nové programy a upravujeme ty stávající tak,
aby odpovídaly současným požadavkům a vzdělávacím trendům. Rozšiřujeme
také nabídku výtvarných workshopů pro širokou veřejnost, i pro ty nejmenší návštěvníky.
V následujících letech se však chceme zaměřit na prohloubení spolupráce se studenty pedagogických oborů a začínajícími učiteli. Jednou z novinek, která tento
podzim přibyde v nabídce, je projekt „Vševědárna“. Zde budeme vždy po dobu
jednoho školního roku prezentovat téma, které je nejen aktuální, ale především
zajímavé a poučné pro děti přibližně od 4 do 10 let a je součástí platných RVP.
Chceme tak v našem muzeu vytvořit hravý prostor podporující samostatné
objevování a experimenty. Nepůjde však pouze o místnost, která bude zařízená
na míru dětem a pro děti. Vzniklý prostor poslouží také k vyzkoušení nových
postupů a metod učení, nebo poskytne možnost uspořádat setkání s odborníky
z nejrůznějších oborů.
Současná situace je stále nejistá a podmínky se mění každým dnem. Pro aktuální
informace a novinky proto sledujte naši činnost na webových stránkách muzea
v sekci pro školy, odebírejte aktuality na muzejním FB nebo nám napište a požádejte o zasílání novinek přímo na vaši e-mailovou adresu.
Těšíme se na vás v našem muzeu,
Mgr. Jana Trtíková,
muzejní pedagožka MKP
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VŠEOBECNÉ INFORMACE A OBJEDNÁVKY:
ORNIS
Pokud si z naší nabídky vyberete, objednejte se na program PŘEDEM, nejlépe
telefonicky. Kontakty jsou uvedeny před každou sekcí nabídky.
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAT
Datum, hodinu, název programu, ročník (věkovou kategorii), počet žáků ve skupině, název školy, vaše jméno a kontakt na vás.
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. Lze 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, jen tak můžeme vyjít 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 uveďte 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 průběh programu, a tak předejít případným komplikacím. Programy v ORNIS mohou probíhat v interiéru i exteriéru. 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
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/po-skoly
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 vítána!
VSTUPNÉ
Vstupné se vždy hradí v hotovosti před začátkem programu. Platba formou faktury
(úhrada z projektů a šablon) je možná, objednávku od vás však potřebujeme i písemně
(na e-mail) PŘED proběhnutím programu.
https://www.prerovmuzeum.cz
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INFORMAČNÍ IKONY

20

6m0in.

MŠ

3
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O zdravém životním stylu
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Umělecky zaměřený

Krátkodobý program

Badatelský výzkum

40

7m5in.

ZŠ

Cena

60

9m0in.

SŠ

Délka programu
Věková skupina (typ školy)
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ZÁMEK PŘEROV

Zámek Přerov
Horní náměstí 1, Přerov
Mgr. Jana Trtíková (starší žáci, projekt Vševědárna)
trtikova@prerovmuzeum.cz, mobil: 725 337 426, tel.: 581 201 929
nebo
Mgr. Alena Zatloukalová (mladší žáci, výtvarné dílny)
zatloukalova@prerovmuzeum.cz,
mobil: 724 947 541, tel.: 581 203 105
Pokladna zámku: 581 250 531 (út–ne)
pokladna@prerovmuzeum.cz
Kompletní informace o programech:
https://prerovmuzeum/po-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
vzdělávacích 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.
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STÁLÁ NABÍDKA

Krásy pravěkého umění
40

6m0in.

ZŠ II

SŠ

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; nezapomeneme ovšem zmínit i nejznámější umělecké
projevy z celého světa, jako například jeskynní malby v Lascaux či v Altamiře
nebo proslavenou Willendorfskou Venuši. Tajuplné putování k pravěkým
umělcům povede vystudovaná historička umění Mgr. Jana Trtíková, která má
za sebou i archeologickou praxi.
V případě zájmu lze program rozšířit o výtvarný workshop inspirovaný
pravěkým uměním (délka rozšířeného programu je 120 minut, cena 60 Kč).
Nutno objednat alespoň 14 dní předem!

Hurá za mamuty!

40

60 - 90
.
min

MŠ

ZŠ

SŠ

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.
https://www.prerovmuzeum.cz
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STÁLÁ NABÍDKA

Neobyčejné dějiny obyčejné školní třídy

40

6m0in.

MŠ

ZŠ

SŠ

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 ška-mnech
a lavicích. Důležitými milníky z dějin školního vyučování vás provede vážený pan
ředitel nebo poněkud excentrická slečna 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

40

6m0in.

MŠ

ZŠ

SŠ

Když se řekne Jan Amos 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 program je vhodný pro všechny věkové kategorie. Tajemná průvodkyně 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. Zjistí také, jak před
čtyřmi sty lety vypadala školní třída a jak probíhalo školní vyučování.
Starší žáky pak čeká badatelská práce nad časovou osou 17. 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
historické události vliv na společnost a co znamenaly právě pro Komenského, jeho studium, práci i rodinu, a proč byl celý život na cestách.
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STÁLÁ NABÍDKA

Tváře J. A. Komenského

40

9m0in.

ZŠ II

GYM

SŠ

Jméno Jana Amose Komenského u nás zná téměř každý. Většina si pak vybaví
některá z jeho slavných děl. Jak ale Komenský vypadal? Proč se stal „učitelem
národů“ a jak prožíval zásadní milníky svého života? Kolika vědeckým oblastem se
věnoval? Se kterými osobnostmi tehdejšími Evropy se znal nebo si s nimi
dopisoval? Co pro něj bylo opravdu důležité a jak to ovlivňovalo jeho rozhodnutí?
Program vytvořený speciálně pro starší žáky a studenty připomene Komenského
strastiplnou životní cestu napříč Evropou – návštěvníci společně s programem
„navštíví“ všechny země, kde Komenský žil nebo kam zavítal z pracovních důvodů.
Skrze nevšední aktivity se účastníci programu seznámí se se všemi jeho
„profesemi a podobami“ a nakonec si sestaví jeho tvář – ale hlavně zjistí, že byl
osobou vskutku mnohovrstevnatou a obdivuhodnou.

Ze života hmyzu

40

60 - 90
.
min

MŠ

ZŠ

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.

https://www.prerovmuzeum.cz
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STÁLÁ NABÍDKA

Muzejní ZVONOhraní

40

6m0in.

MŠ

ZŠ I

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.

Lidové zvyky na Hané

40

6m0in.

MŠ

ZŠ I

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. Nová verze programu,
kterou jsme spustili v minulém školním roce je ještě zábavnější a poučnější!
V případě zájmu lze program rozšířit o výtvarný workshop v podobě malování
na textil. (Celková délka rozšířeného programu je 120 minut, cena 60 Kč/žák).
Nutno objednat alespoň 14 dní předem!
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STÁLÁ NABÍDKA

Poklady z hlubin Země

40

60 - 90
.
min

ZŠ II

GYM

SŠ

Mineralogie nebývá mezi žáky zrovna nejoblíbenější téma přírodopisu 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

40

60 - 90
.
min

ZŠ I

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!
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Mapuj s Komenským
POZOR! Pouze od dubna do konce června 2022!

40

7m5in.

SŠ

ZŠ

Používání nejrůznějších plánků a map je dnes běžná věc, setkáváme se s nimi
denně. Řada z nás má dokonce v mobilu aplikaci, která nás snadno dovede z bodu A do bodu B. Ale jak se tvořily mapy v 17. století? Co barokní kartografové
potřebovali znát, jaké pomůcky a měřičské přístroje používali? Jak a kdo mapy
dříve vydával?
Žáci si v rámci programu prohlédnou výstavu Kartograf Jan Amos Komenský
a seznámí se s Komenského mapou Moravy. Hlavní úkol je však mnohem
zábavnější: děti se seznámí se základními kartografickými pojmy (měřítko,
legenda atd.) a pokusí se vytvořit vlastní mapu. Za dobrého počasí se program odehrává venku v prostoru Horního náměstí, máme však v záloze i „mokrou variantu“.

Přerovem po stopách Komenského
NOVINKA! Vlastivědná procházka

20

až 12. 0
min

ZŠ

SŠ

Jan Amos Komenský strávil v Přerově několik let a prožil zde zásadní události
svého života: poprvé zde jako žák okusil základů latiny, později zde poprvé stanul
za katedrou v pozici učitele. Také se zde poprvé oženil. Co dalšího má město Přerov
společného s Učitelem národů?
To mohou vaši žáci zjistit na vlastivědné procházce se školeným lektorem.
Povídání bude oživeno o řadu úkolů a barevně zpracovaný pracovní list. Děti se
seznámí s často opomíjenými místy města Přerova, učitelé si odnesou bohatě
ilustrovanou publikaci, ze které pak mohou čerpat informace pro své další vyučování. Vhodné jako doplněk pro hodiny vlastivědy i dějepisu.
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MAPUJ S KOMENSKÝM
Děti se stanou kartografy a po krátké průpravě
si vytvoří vlastní mapu.
Vhodné zejména pro žáky ZŠ a SŠ.
75 minut, 40 Kč/žák.
Za dobrého počasí probíhá v exteriéru.

Nabídka školám v rámci projektu

KOMENSKÝ
ZNOVU V PŘEROVĚ
Objednávejte na tel.: 581 250 531 / 725 337 426

PŘEROVEM PO STOPÁCH
KOMENSKÉHO
Vlastivědná procházka Přerovem pro školy
s řadou hravých úkolů.
Vhodné zejména pro žáky ZŠ a SŠ.
Až 120 minut, 20 Kč/žák.

KRÁTKODOBÉ PROGRAMY

Jídlo: hravě zdravě
Návrat úspěšného tématu od 1. 3. 2022

40

6m0in.

MŠ

ZŠ I

Stravování nejen dětí je dnes velkým tématem. Vědí vaši žáci, kolik čeho by měli
sníst a proč? Kterým lákadlům je naopak dobré se vyhnout? Je důležité číst složení
na obalech a zajímat se o kvalitu potravin?
Obnovujeme úspěšný edukační program o zdravém stravování – chceme
podpořit prevenci a šířit osvětu o zdravém životním stylu. S pomocí zábavných
aktivit a nevšedních úkolů ukážeme dětem, že správné stravování nemusí být
věda, ale i zábava.
Program je součástí projektu „Vševědárna“ – prostory lze navštívit buď v rámci lektorovaného programu, ale i samostatně. Více informací najdete na webových stránkách muzea v sekci „Pro školy“

Cesty do pravěku
POZOR! Pouze od dubna do června 2022!

40

60 - 90
.
min

ZŠ

SŠ

Program doplní putovní výstavu skupiny umělců, kteří se zabývají tzv. paleoartem
– tedy výtvarným ztvárňováním prehistorických krajin, rostlin a zvířat, ale i pravěkých lidí. Jak se malují například dinosauři nebo jiní prehistoričtí tvorové?
Jak se tento umělecký směr vyvinul za posledních padesát let? Jakou úlohu mají
během tvorby moderní vědecké poznatky?
Žáci si budou moci plnit řadu kreativních úkolů a přitom si rozšířit své poznatky
o pravěku a nakonec si vytvoří vlastní paleoartovou kresbu. Doporučujeme zkombinovat s programem ,,Hurá za mamuty!”, který vychází z RVP pro výuku vlastivědy
a dějepisu.
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Muzeum Komenského v Přerově,
zve školní skupiny na vzdělávací program

JÍDLO: HRAVĚ ZDRAVĚ
Návrat úspěšného tématu od 1. 3. 2022
Poučný, ale i zábavný program pro všechny, kteří se chtějí naučit
zásady zdravého jídelníčku.
Cena: 40 Kč/žák
Délka: 60 minut,
vhodné zejména
pro žáky MŠ a I. stupně ZŠ
Doporučený max. počet osob: 30
V případě zájmu volejte:
581 250 531 nebo 725 337 426

HELFŠTÝN:

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.
Otevírací doba hradu:
březen: pouze o víkendech, od 9 do 16 hodin
duben: denně kromě pondělí, od 9 do 17 hodin
květen až srpen: denně kromě pondělí, od 9 do 18 hodin
září, říjen: denně kromě pondělí, od 9 do 17 hodin
listopad: pouze o víkendech, od 9 do 16 hodin

Vstupné:
MIMO HLAVNÍ SEZÓNU:
březen a listopad: dospělí 80 Kč; žáci ZŠ, studenti a důchodci 40 Kč;
děti do 6 let zdarma
V těchto okrajových měsících jsou expozice a palác uzavřeny.
BĚHEM HLAVNÍ SEZÓNY:
duben až říjen: dospělí 150 Kč; žáci ZŠ, studenti a důchodci 80 Kč;
děti do 6 let zdarma
Prohlídky zahrnují expozice a palác.
Komentovaná prohlídka s průvodcem je v ceně vstupného.

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

Parkování:
Parkoviště jse nachází asi 200 m pod hradem. Spravuje ho Obecní úřad v Týně
nad Bečvou, www.tynnadbecvou.cz
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HELFŠTÝN
Hrad 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.

PROGRAMY

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.bludiste-helfstyn.cz

Tvořivé dílničky a loutkování pro nejmenší
60

ZŠ I

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.
Bližší informace a rezervace na e-mailu: helfstyn@prerovmuzeum.cz
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

https://www.prerovmuzeum.cz
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ORNIS

ORNIS ornitologická stanice
Bezručova 10, Přerov
Ing. Jana Syryčanská, Mgr. Martina Hrazdirová, Mgr. Martin Vymazal
tel.: 581 219 910, ornis@prerovmuzem.cz, www.ornis.cz
Provozní doba ORNIS: pondělí–pátek od 9.00–15.00, jindy po dohodě.

Z důvodu rekonstrukce a dostavby stanice do odvolání
programy pro školy a v areálu ORNIS nerealizujeme.

PROGRAM
Návštěva záchranné stanice
Od ledna 2022 se stavba přesunula i do prostor s voliérami pro handicapovaná zvířata. Z toho důvodu není možné k voliérám vstupovat a jsou pro veřejnost uzavřeny.

Exkurze na ornitologicky zajímavé lokality
– Tovačovské a Záhlinické rybníky
– jaro a podzim při tahu ptáků (podle vašich požadavků a domluvy)
– cena 50 Kč za žáka
Soutěž Mladý pěstitel - informace na www.ornis.cz v sekci pro školy.
1. 4. 2022 Mezinárodní den ptactva – vyrobte ptáčka z tvrdého papíru, opatřete
šňůrkou na pověšení a přineste do 30. 3. 2022 do ORNIS, do pokladny přerovského
zámku nebo do Výstavní síně Pasáž. Od 1. 4. výstava všech ptáčků ve velké Pasáži.
22. 4. 2022 Den Země – vyrobte ryby z tvrdého papíru, připevněte na špejli tak, aby
se daly zapíchnout do trávníku a přineste do 20. 4. 2022 do ORNIS nebo do pokladny
přerovského zámku. Na Den země s nimi vyzdobíme parčík u majáku v Bezručově
ulici, kde bude probíhat odpolední program pro veřejnost s tématem řeky Bečvy.
Program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ k folklórnímu festivalu V zámku a v podzámčí 2022 –
v týdnu od 6. do 10. 6. 2022 v prostorách Cukrlete, U Bečvy 1. Dvě hodiny vyprávění
a her plné zvyků a tradic z Hané. Přihlášky a další info na www.ornis.cz v sekci pro
školy.
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GDPR

ORNIS

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH
ZÁZNAMŮ Z AKCÍ
Před začátkem programu můžete být požádání 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.

https://www.prerovmuzeum.cz
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NA SHLEDANOU
U NÁS MUZEU
Nabídka vzdělávacích programů
Muzea Komenského v Přerově, p.o.
pro školní rok 2021/2022

Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zřízenou a ﬁnancovanou
Olomouckým krajem.

