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Programy pro mateřské školy jsou rozděleny do dvou částí
1. K výstavám – vztahují se ke krátkodobé výstavě probíhající v
prostorech Regionálního muzea v Chrudimi
2. Cyklus Rok na Chrudimsku v tradicích – cyklus pořadů rozložený do 
celého roku. Jednotlivé pořady se zaměřují na zvyky a tradice v daném 
období

U každého programu jsou uvedeny termíny, ve kterých se lze objednávat.
Po vyčerpání termínů není další objednávání z kapacitních důvodů 
možné.

Maximální počet dětí na program: 30
Za děti v průběhu programu zodpovídá pedagogický doprovod.

Programy lze objednat emailem, telefonicky nebo osobně:
Ing. Markéta Sodomková
Muzejní pedagog
Regionální muzeum v Chrudimi
Široká 86, 537 01 Chrudim
Tel: 601 101 036, 464 620 566
Email: pedagog@muzeumcr.cz

Programy ve většině případů probíhají v budově Regionálního muzea v 
Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim.

Fotografický materiál pořízený při edukačních programech může být 
použit v propagačních materiálech Regionálního muzea v Chrudimi.
Rozpis objednaných programů je uveden na www.muzeumcr.cz v sekci 
Programy Školy Objednané programy.

Změna v programu vyhrazena.



Vzhledem k opatřením souvisejícím s nemocí Covid – 19  a ochraně 
účastníků vzdělávacích programů jsou stanovena v Regionálním muzeu 
nová opatření:

1. Začátky programů
Úterý - čtvrtek.
Dopoledne - začátek mezi 8:15 – 8:30 a 10:15 – 10:30
Odpoledne - pouze jedna skupina – začátek programu lze domluvit 
individuálně

2. Dezinfekce
U vstupu do muzea je k dispozici dezinfekce, kterou lze použít před 
zahájením programu všemi účastníky.

3. Roušky
Roušky je třeba ve všech prostorech muzea používat v případě opatření 
stanovených Krajskou hygienickou stanicí nebo Vládou ČR. Pokud 
nejsou tato mimořádná opatření stanovena, není třeba roušku 
používat.

Po každém programu

1. Provedeme dezinfekci pomůcek používaných při programu
2. Pokud budou používány podsedáky, bude pro další skupinu použita 

druhá série. Po každém použití podsedáků proběhne jejich 
dezinfekce a až následně budou vráceny k použití

3. Na program bude vždy jen jedna skupina účastníků. Budeme 
minimalizovat možnost setkání skupin z různých škol.

Zaměstnanci, se kterými se děti potkávají, jsou plně očkováni.



1. K výstavám
Programy, které se vztahují ke krátkodobým výstavám.

Během programu pracují děti ve výstavě ke které je program
připraven.

Celý program je vytvořen formou střídání činností, do
kterých jsou zapojeny všechny děti.

Maximální počet dětí na program: 30

Programy probíhají ve většině případů v  budově 
Regionálního muzea v Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim.

Dopoledne - začátek mezi 8:15 – 8:30 a 10:15 – 10:30
Odpoledne - pouze jedna skupina – začátek programu lze 
domluvit individuálně

Cena programu To je zlaté posvícení a Vánoce ve světě (do 
31.12.2021):
Pro MŠ zapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – zdarma i 
výjezd s programem To je zlaté posvícení do sídla školy
Pro MŠ nezapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – 20,-
Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma
25 Kč /dítě v případě konání programu To je zlaté posvícení v 
sídle školy

Pro ostatní programy:
20 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma



Termín: 17.9. – 28.11.2021
Název programu: Skauting na Chrudimsku

Délka programu: cca 60 min

Skauting je celosvětový fenomén, jehož vznik sahá do 
počátků 20. století. Hrál a dodnes hraje významnou úlohu ve 
výchově dětí a mládeže. Celosvětově má organizace přes 60 
milionů členů, Junák – český skaut pak sdružuje okolo 68 tisíc 
skautů a skautek. Jak ale vypadala historie a vývoj 
skautského hnutí na Chrudimsku? Co přináší skauting dnes? 
Pojďme si společně vyzkoušet tradiční i netradiční činnosti 
skautů. Jak vypadá den na skautském táboře?
Program je plný interaktivních prvků a pohybových aktivit.

Cena programu: 
20,- Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma



Termín: 5.11.2021 – 9.1.2022 
Název programu: Vánoce ve světě

Délka programu: cca 60 min

Jak slaví vánoční svátky lidé v různých zemích světa, jaké 
dodržují zvyky, kdo jim nosí dárky a další zajímavosti o 
postavách spjatých s Vánocemi.
Společně objevíme, jak se slaví Vánoce po celém světě. 
Vyzkoušíme si zvyky, které dodržují v jiných zemích a 
vysvětlíme si rozdíly mezi tradicemi v různých zemích světa.

Cena programu:
Do 31.12.2021 pro MŠ zapojené do projektu MAP 2 ORP 
Chrudim – zdarma
Pro MŠ nezapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – 20,-
Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

Od 1.1.2022 - 20,- Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma



Termín: 18.6.2022 – 30.6.2022
Název programu: Stroj času
Délka programu: cca 60 min

Interaktivní výstava, na které můžete sahat téměř na vše. Za 
pomoci stroje času se přeneseme do středověku a možná až 
do pravěku. Vyzkoušíme si řemesla, která zručně ovládali už 
naši předci a vyzkoušíme si, zda jsme stejně šikovní jako oni.

Cíl: Poznání řemesel a nástrojů používaných v pravěku a 
středověku. 

Cena programu: 
20 Kč/ dítě – pedagogický doprovod zdarma



2. Rok na Chrudimsku v tradicích

Cyklus pořadů zaměřených na zvyky a tradice v lidovém
prostředí na Chrudimsku rozdělených do průběhu celého
roku.
Lze se přihlásit na celý cyklus, nebo jen na vybrané pořady.
Novinka!
S programy To je zlaté posvícení a Masopust čili fašank lze 
vyjet do Vaší školy. Pro výjezd upřednostňujeme pondělí.

Cena programu do 31.12. 2021:
Pro MŠ zapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – zdarma i 
v případě výjezdu s programem To je zlaté posvícení 

Pro MŠ nezapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – 20,-
Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma a 25 Kč /dítě v 
případě konání programu To je zlaté posvícení v sídle školy
Děti si během programu vyzkouší některé zvyky a odnesou si
výrobek vázající se k danému období.

Cena programu od 1.1.2022 
20,- Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma
25 Kč /dítě v případě konání programu Masopust čili fašank v 
sídle školy

Celý program je vytvořen formou střídání činností,
do kterých jsou zapojeny všechny děti. 

Maximální počet dětí na programu: 30



Termín: září - listopad
Název programu: To je zlaté posvícení

V prvním pořadu se zaměříme na období od sklizně obilí až
do adventu. Připomeneme si, jak sklízeli obilí naši předci. Jak
a proč se slavilo posvícení, tedy svátek, který je dnes trochu
pozapomenut.
Vysvětlíme si tradici stínání kohouta, která se dodnes
dodržuje v některých obcích na Chrudimsku a Pardubicku.
Vysvětlíme, jak se slaví dušičky a nezapomeneme ani na
Halloween.

Délka programu: cca 45 min
Maximální počet dětí na programu: 30



Termín: 5.11.2021 – 9.1.2022 
Název programu: Vánoce ve světě

Jak slaví vánoční svátky lidé v různých zemích světa, jaké 
dodržují zvyky, kdo jim nosí dárky a další zajímavosti o 
postavách spjatých s Vánocemi.
Společně objevíme, jak se slaví Vánoce po celém světě. 
Vyzkoušíme si zvyky, které dodržují v jiných zemích a 
vysvětlíme si rozdíly mezi tradicemi v různých zemích světa.

Délka programu: 45 - 60 min
Maximální počet dětí na programu: 30



Rok na Chrudimsku v tradicích

Termín: 3.1.2022 – 1.3.2022
Název programu: Masopust čili fašank

Období masopustu je období zábavy a hojnosti, které je 
zakončeno veselým masopustním průvodem. Společně si 
vysvětlíme tradici masopustního období a na masopustní 
průvod se připravíme výrobou veselé čepice. Poté se s 
veselým průvodem projdeme a na návštěvě chalupy a 
ochutnáme tradiční koblihy.

Délka programu: 45 - 60 min
Maximální počet dětí na programu: 30



Rok na Chrudimsku v tradicích

Termín: 17.3. – 17.4.2022
Název programu: Velikonoce

Nejdřív se společně podíváme na velikonoční výstavu a 
potom se seznámíme s celým velikonočním obdobím a 
tradičními postavami tohoto období – Jidášem nebo 
Moranou. 
Budeme vodit Jidáše, vyneseme Moranu a ozdobíme Líto. 
Také si vyrobíme netradiční velikonoční dekoraci.

Délka programu: 60 min
Maximální počet dětí na programu: 30



DĚKUJI ZA POZORNOST

TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ V 
REGIONÁLNÍM MUZEU V 

CHRUDIMI


