MUZ EUM M Ě STA B R N A

O DDĚ L E NÍ M U Z EJ N Í PE D A GOGIK Y

NABÍ DKA E DU K A Č N ÍC H PR OGR A M Ů
LEDEN − ČERVEN 2022

JAK SI OBJEDNAT EDUKAČNÍ PROGRAM:
V případě zájmu se nám ozvěte ideálně s týdenním předstihem.
V objednávce, prosím, uveďte: - Vámi preferované termíny (datum, hodinu)
- název školy
- ročník/věk, počet účastníků
- kontakt (telefon, e-mail)
- specifické požadavky

		Mgr. Šárka Čerstvá q 542 123 618 E cerstva@spilberk.cz
		
PhDr. Eva Picmausová q 542 123 618 E picmausova@spilberk.cz		
		
Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D. q 542 123 635 E svatkova@spilberk.cz

PROGRAMY V EXPOZICÍCH
HISTORIE
STŘEDOVĚKÉ MĚSTO A HRAD
Edukační program v expozicích Od hradu k pevnosti a Brno na Špilberku. Žáci se seznámí
s nejstarší historií města Brna, odkryjí informace ze středověkých iluminací a budou pátrat po stopách
brněnského hradu.
AA 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a společnost, Umění a kultura
T 120 minut S 70 Kč / žák
i PhDr. Eva Picmausová q 542 123 618 E picmausova@spilberk.cz
BRNO VE ŠVÉDSKÉM OBLEŽENÍ
Edukační program v expozici Brno na Špilberku s výkladem, pracovními listy a ukázkou zbraní ze
17. století. Žáci se dozví o obraně Brna za třicetileté války a slavných vojevůdcích, technice boje
a vojenské výzbroji.
AA 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a společnost
T 90 minut S 70 Kč / žák
i PhDr. Eva Picmausová q 542 123 618 E picmausova@spilberk.cz
JAK ŠLO ŘEMESLO BRNEM - BRNO CECHOVNÍ
Edukační program v expozici Brno na Špilberku zaměřený na historii a produkci řemesel ve středověkém Brně.
AA 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce
Tcca 90 minut S 70 Kč / žák
i PhDr. Eva Picmausová q 542 123 618 E picmausova@spilberk.cz
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UMĚNÍ
UMĚNÍ V KAPSE 1
Animační program přizpůsobený dětem probíhá s kreativním sešitem v expozici Od moderny po
současnost. Pomocí hravých aktivit navazujících na vystavená díla se žáci setkávají s uměním
20. a 21. století. Čekají je obrazové hádanky, domalovávání obrazu nebo hra na sochaře.
Program je vhodný pro děti od 5 let.
AA MŠ, 1. stupeň ZŠ
Vzdělávací oblasti a obory RVP: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace,
Dramatická výchova
T 60 nebo 90 minut S 70 Kč / žák
i Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D. q 542 123 635 E svatkova@spilberk.cz
UMĚNÍ V KAPSE 2
Animační program přizpůsobený teenagerům probíhá v expozici Od moderny po současnost. Prostřednictvím aktivit se žáci seznámí s vybranými díly umělců tvořících v Brně od konce 2. světové války po
současnost. Žáci luští obrazové hádanky, oživí sochy nebo diskutují o myšlenkách umělců. Poznávají,
jak umění 20. a 21. století odráží, často pohnutou, situaci ve společnosti.
AA 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ
Vzdělávací oblasti a obory RVP: Umění a kultura, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace,
Dramatická výchova
T 60 nebo 90 minut S 70 Kč / žák
i Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D. q 542 123 635 E svatkova@spilberk.cz
OŽIV OBRAZ! / DÍLNA ANIMOVANÉHO FILMU
Program začíná v expozici Od moderny po současnost přímo před originály obrazů a soch, následně
pokračuje v Univerzitním kině Scala. Pomocí techniky ploškové animace exponáty oživíme, případně i
rozezvučíme. Kapacita je 15 až 30 žáků.
AA 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ
Vzdělávací oblasti a obory RVP: Umění a kultura, Člověk a společnost, Filmová / Audiovizuální výchova, Informační a komunikační technologie
T 3−4 hodiny S 22 a méně žáků – 4600 Kč / za dílnu, 23 žáků a více – 200 Kč / žák
i Univerzitní kino Scala, Studio Scala, Mgr. Martina Chaloupková E animace@kinoscala.cz
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PROGRAMY K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM
POJĎTE, DĚTI, BUDEME SI HRÁT!
Termín: 25. 11. 2021 − 28. 2. 2022
Interaktivní výstava Hračky na hradě představuje historické hračky ze sbírek Muzea města Brna, podněcuje představivost a hravost dětí. Výstava vybízí k mezigeneračnímu učení a ukazuje, že hračkou
může být cokoliv. Součástí výstavy je také tvořivá herna.
AA MŠ, 1. stupeň ZŠ
Vzdělávací oblasti a obory RVP: Dítě a společnost, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Umění
a kultura, Člověk a jeho svět. Dramatická výchova, Taneční a pohybová výchova
T cca 90 minut S 70 Kč / žák
i PhDr. Eva Picmausová q 542 123 618 E picmausova@spilberk.cz
i Mgr. Šárka Čerstvá q 542 123 618 E cerstva@spilberk.cz

PŘIPRAVUJEME...
Od 17. 3. 2022 edukační program k výstavě Poklady špilberské zbrojnice.
i Mgr. Šárka Čerstvá q 542 123 618 E cerstva@spilberk.cz
Od 2. 5. 2022 edukační program k výstavě Poklady z depozitářů.
i Mgr. Šárka Čerstvá q 542 123 618 E cerstva@spilberk.cz

PROGRAMY V EDUKAČNÍM CENTRU
ZA MARKRABĚTE JOŠTA
Vydejte se do středověkého Brna v kresleném příběhu s kocouřím průvodcem. Na hravé a interaktivní
stezce odhalíte tajemství legendy rodu Lucemburků!
AA 1. stupeň ZŠ
Vzdělávací oblasti a obory RVP: Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace,
Dramatická výchova
T 90 minut S 70 Kč / žák
i Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D. q 542 123 635 E svatkova@spilberk.cz
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ŘEMESLNÉ DÍLNY
Z nabídky si můžete vybrat:
● Plstění mokré nebo suché
● Výroba ručního papíru
● Výtvarná technika quilling, výroba přání
Kapacita dílen je 20 žáků, větší počty dětí lze rozdělit na skupiny s individuálním programem v expozici
(řešení pracovních listů) nebo s aktivitami v Dětské dílně.
AA 1. a 2. stupeň ZŠ
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Umění a kultura
T cca 120 minut S 70 Kč / žák
i PhDr. Eva Picmausová q 542 123 618 E picmausova@spilberk.cz
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PROGRAMY MIMO MUZEUM
Když nemůžete do muzea vy, tak může muzeum k vám.
Mobilní edukační programy spočívají v příchodu muzejního lektora k vám do školy. Po domluvě je možné programy uskutečnit také v nemocničních zařízeních a dalších institucích.
V případě zájmu je možná i realizace programu v muzeu.
CESTA PÍSMA
Program žáky obeznámí s historií a vývojem písma od pravěku až po vznik prvních kodexů. Představí
významná písma z období starověkého Egypta a Mezopotámie. Vysvětlí první způsoby komunikace,
obrázkové, slabičné i hláskové písmo. Uvede rozdělení druhů písma na dvě základní větve, a z nich
vycházející evropské jazyky. To vše za doprovodu interaktivních a výtvarných činností.
AA 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ
Vzdělávací oblasti RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura
T cca 90 minut S 70 Kč / žák
i Mgr. Šárka Čerstvá q 542 123 618 E cerstva@spilberk.cz
CESTA KNIHY
Program tematicky navazuje na program Cesta písma, který proto doporučujeme absolvovat, ale není
to podmínkou. Program se věnuje období od vzniku kodexů až po vynález knihtisku. Představuje stručný vývoj knihoven. Dále žáky seznamuje s vybranými speciálními typy písma a možnostmi komunikace, jako je např. Morseova abeceda, Braillovo písmo, esperanto. Součástí programu jsou interaktivní
a výtvarné činnosti.
AA 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ
Vzdělávací oblasti RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura
T cca 90 minut S 70 Kč / žák
i Mgr. Šárka Čerstvá q 542 123 618 E cerstva@spilberk.cz
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PROGRAMY BEZ LEKTORA
BRNO NA ŠPILBERKU - PRŮVODCE EXPOZICÍ
Samoobslužný pracovní list k expozici Brno na Špilberku pro všechny, kteří chtějí projít expozicí
aktivně.
AA pro jednotlivce, skupiny a rodiny s dětmi (od 7 let)
S Sešit zdarma přímo v expozici (vstupné do expozice k zakoupení na pokladně)
i Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D. q 542 123 635 E svatkova@spilberk.cz
PROJDĚTE SE VÝSTAVOU HRAVĚ
Samoobslužný kreativní sešit k expozici umění Od moderny po současnost obsahuje obrazové hádanky, domalovávání obrazu nebo hru na sochaře. Aktivity navazují přímo na vystavená umělecká díla
20. a 21. století. Přivádí tak děti hravým způsobem ke vnímání umění. Program je vhodný pro děti
od 5 let.
AA MŠ, 1. stupeň ZŠ, rodiny s dětmi
S Sešit zdarma přímo v expozici (vstupné do expozice k zakoupení na pokladně)
i Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D. q 542 123 635 E svatkova@spilberk.cz
ZA MARKRABĚTE JOŠTA
V jedné z chodeb hradu Špilberku se skrývá tajemství legendy rodu Lucemburků. Vydejte se do středověkého Brna v kresleném příběhu s kocouřím průvodcem. Děti na stanovištích hry pomocí interaktivních prvků objevují indicie k odhalení bájné bytosti. Děti mladší 7 let potřebují asistenci dospělého.
AA pro jednotlivce, malé skupiny a rodiny s dětmi
T cca 60 minut S 30 Kč / dítě (doprovod zdarma)
i Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D. q 542 123 635 E svatkova@spilberk.cz
NAJDI KRÁLOVSKÉ DARY / ZLOM ZAKLETÍ ŠPILBERKU!
Pomůžete moudrému králi získat zpět ztracené královské dary? Samoobslužná stezka pro rodiny
s dětmi a malé skupiny. Interaktivní omalovánka k procházce kolem hradu Špilberku je k zakoupení
na pokladnách muzea. Přineste si s sebou 4 pastelky (zelenou, červenou, světle a tmavě modrou).
Program je vhodný pro děti od 4 let.
AA MŠ, 1. třída ZŠ, rodiny s dětmi
T cca 60 minut S Cena za sešit je 30 Kč / ks
i Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D. q 542 123 635 E svatkova@spilberk.cz
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ONLINE PROGRAMY
HORAHER / ŠPILBERK PRO DĚTI
Horaher je kreativní projekt Muzea města Brna pro děti s dospělými. Pro ty, kteří mají chuť si hrát, poznávat tajemství hradu Špilberku i toulat se po jeho okolí. Web Horaher nabízí vzdělávací aktivity pro
nejmenší od 4 let, pro děti školou povinné i všechny ostatní, které baví učit se hrou! Čeká vás hora her!
Web obsahuje online hry:
● Za markraběte Jošta (aktivity v dílnách řemeslníků středověkého Brna)
● Umění v kapse (aktivity navazující na díla z expozice Od moderny po současnost)
● Najdi královské dary / Zlom zakletí Špilberku! (aktivity k online procházce kolem hradu Špilberku).
Dostupné z: www.horaher.cz
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