EDUKAČNÍ
PROGRAMY NA
ŠKOLNÍ ROK
2020/21
Základní školy

Programy pro základní školy jsou rozděleny do pěti částí
1. K výstavám – vztahují se ke krátkodobé výstavě probíhající v
prostorech Regionálního muzea v Chrudimi
1.1 Středověk – tři krátkodobé výstavy, které vytvoří celkový přehled o
životě ve středověku
2. Cyklus Rok na Chrudimsku v tradicích – cyklus pořadů rozložený do
celého roku. Jednotlivé pořady se zaměřují na zvyky a tradice v daném
období
3. Programy k expozicím a stálé programy – vztahují se k expozicím
nebo jiným tématům, lze se objednávat v průběhu celého roku
4. Město tří muzeí a knihovna – programy vytvářené s infocentrem
Chrudim, Muzeem Loutkářských kultur Chrudim, Muzeem barokních
soch a Městskou knihovnou Chrudim
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
Každý den mimo pondělí.
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 je třeba 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.

1. K výstavám a 1.1 Středověk

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 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:
Pro program CHKO Železné hory a Já bych rád k Betlému:
Pro ZŠ zapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – zdarma
Pro ZŠ nezapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – 40,Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma
Pro ostatní programy:
40 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

Termín: 5.10.2020 – 31.1.2021
Název programu: Gotika
Určeno pro 1. stupeň ZŠ (od 4. třídy), 2. stupeň ZŠ
U 2. stupně a SŠ lze domluvit délku a rozsah programu.
S pomocí výstavy se společně přeneseme do období gotiky.
Nejprve si přestavíme výtvarné umění z období gotiky. Poté
se děti se rozdělí do skupin. Každá skupina bude pracovat na
budování jedné části gotického města (rozvržení města,
stavba katedrály, řemeslné dílny). Po zpracování díla si
skupiny přestaví výsledky své práce a dohromady vytvoří
středověké město.
Cíl – seznámení s gotickými stavebními prvky a uměním,
představení stavebních činností při výstavbě gotického
města.

Délka programu: cca 90 min
Cena programu: 40 Kč/ dítě – pedagogický doprovod zdarma
Program Gotika je prvním z cyklu Středověk. Tyto programy
lze absolvovat jednotlivě nebo jako celek.
Tento program je podpořen městem Chrudim.

Termín: 29.11.2020 – 17.1.2021
Název programu: Já bych rád k Betlému
POZOR! PROGRAM JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU JE STEJNÝ
JAKO V ROCE 2019!
Betlémy patří k Vánocům již 800 let. Lidé si je postupně
z chrámů přenesli do svých domovů a během 19. století se
tak staly pevnou součástí vánočních svátků. Pojďte se i Vy
vydat s námi za betlémskou hvězdou a potěšit se nádherou a
rozmanitostí betlémských scén.
Nejprve si společně ve výstavě prohlédneme betlémy. Poté si
v kulisách betlémské salaše vytvoříme živý betlém. Každé
dítě bude mít v betlému svou roli a kostým. Výstupem bude
společná fotografie celé třídy. Každé dítě si také odnese svou
fotografii v podobě vánočního přání.
Délka programu: cca 60 min
Pro ZŠ zapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – zdarma
Pro ZŠ nezapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – 40,Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

Termín: 16.4. – 20.6.2021
Název programu: CHKO Železné hory

Délka programu: cca 90 min
Výstava připravovaná ve spolupráci s Chráněnou krajinnou
oblastí Železné hory.
Společně se projdeme přírodou Železných hor. Na
zastaveních dioramaticky ztvárněných přírodních památek a
rezervací si ukážeme přírodní krásy v našem blízkém okolí.
Díky koncepci výstavy vyzkoušíme spoustou interaktivních
prvků pro malé i velké návštěvníky. Přes dioramaticky
ztvárněné údolí Doubravky se postupně dostaneme až před
pomyslné dveře Správy CHKO Železné hory v Nasavrkách, kde
bude představena důležitost tohoto institutu i ochrany
přírodních památek

Cena programu:
Pro ZŠ zapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – zdarma
Pro ZŠ nezapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – 40,Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

Termín: 25.2.2021 – 30.5.2021
Název programu: 600 let od tažení Jana Žižky východními
Čechami 1421
Určeno pro 1. stupeň ZŠ (od 3. třídy), 2. stupeň ZŠ
Délka programu: cca 90 min
U 2. stupně lze domluvit délku a rozsah programu.
Roku 1421 táhlo východními Čechami husitské vojsko, které
za sebou nechávalo vypleněné kláštery. Ve výstavě se
dozvíme, kdo jsou husité a jaké používali zbraně. Ukážeme si,
jak vypadala vozová hradba a jak se husité vypořádali se
svými nepřáteli. Dozvíme se, které kláštery podlehly
husitskému řádění a jak se tažení dotklo královského
věnného města Chrudimě.
Cíl: Seznámení s husitským hnutím, znaky husitského
válečnictví a důsledky husitského tažení na Chrudimsku.

Délka programu: cca 90 min
Cena programu:
40 Kč/ dítě – pedagogický doprovod zdarma

Program 600 let od tažení Jana Žižky východními Čechami
1421 je druhým z cyklu Středověk. Tyto programy lze
absolvovat jednotlivě nebo jako celek.

Termín: 18.6.2021 – 30.6.2021
Název programu: Stroj času
Určeno pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
Délka programu: cca 90 min
U 2. stupně a SŠ lze domluvit délku a rozsah programu.
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:
40 Kč/ dítě – pedagogický doprovod zdarma

Program Stroj času je třetím z cyklu Středověk. Tyto
programy lze absolvovat jednotlivě nebo jako celek.

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.
Cena programu:
Pro ZŠ zapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – zdarma
Pro ZŠ nezapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – 40,Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma
Děti si během programu vyzkouší některé zvyky a odnesou si
výrobek vázající se k danému období.
Celý program je vytvořen formou střídání činností,
do kterých jsou zapojeny všechny děti. Doporučuji pro 1.
stupeň ZŠ.
Maximální počet dětí na programu: 30
POZOR! PROGRAM JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU JE STEJNÝ
JAKO V ROCE 2019!
Programy probíhají v budově Regionálního muzea v
Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim.

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: 29.11.2020 – 17.1.2021
Název programu: Já bych rád k Betlému
POZOR! PROGRAM JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU JE STEJNÝ
JAKO V ROCE 2019!
Betlémy patří k Vánocům již 800 let. Lidé si je postupně
z chrámů přenesli do svých domovů a během 19. století se
tak staly pevnou součástí vánočních svátků. Pojďte se i Vy
vydat s námi za betlémskou hvězdou a potěšit se nádherou a
rozmanitostí betlémských scén.
Nejprve si společně ve výstavě prohlédneme různé Betlémy
a řekneme si o jejich historii. Poté si v kulisách betlémské
salaše vytvoříme živý Betlém. Každé dítě bude mít v Betlému
svou roli a kostým. Výstupem bude společná fotografie celé
třídy. Každé dítě si také odnese svou fotografii v podobě
vánočního přání.
Tento program je podpořen městem Chrudim.
Délka programu: cca 60 min
Maximální počet dětí na programu: 30

Termín: 7.ledna 2021 – 16. února 2021
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.
Délka programu: 60 min
Doporučuji pro první stupeň ZŠ.

3. Programy k expozicím a stálé programy
Programy, na něž se lze objednat kdykoliv během roku.
Cena každého programu je 40 Kč/dítě – pedagogický
doprovod zdarma.
Termín: celoročně
Název programu: Mozaika z dějin regionu
Interaktivní program navazující na expozici Mozaika z dějin
regionu.
Chrudimský region má zajímavou a pestrou historii. Při
programu se seznámíme s tím, jak šly dějiny chrudimským
regionem a jaké významné osobnosti v Chrudimi žily nebo ji
navštívily. Společně vytvoříme časovou osu událostí na
Chrudimsku.
Délka programu: 90 min
I. stupeň (od 3. třídy), II. stupeň

3. Programy k expozicím a stálé programy
Programy, na něž se lze objednat kdykoliv během roku.

Cena každého programu je 40 Kč/dítě – pedagogický
doprovod zdarma.
Termín: celoročně
Název programu: Alfons Mucha – Umění plakátu
Interaktivní program navazující na expozici Alfons Mucha –
plakáty.
Alfons Mucha byl významným secesním malířem, který je
spjat i s městem Chrudim. Významná část jeho práce se týká
tvorby plakátů. Společně se seznámíme s prací Alfonse
Muchy a hlavními znaky secesního umění. Plakát bude
představen jako významná kategorie užitého umění.
Délka programu: 120 min
II. stupeň (8. a 9. třídy)

3. Programy k expozicím a stálé programy
Programy, na něž se lze objednat kdykoliv během roku.
Cena každého programu je 40 Kč/dítě – pedagogický
doprovod zdarma.
Termín: celoročně
Název programu: Rok 1968 na Chrudimsku
Interaktivní program o událostech roku 1968 na Chrudimsku.
Pomocí originální interaktivní učebnice vydané Regionálním
muzeem se děti seznámí s událostmi roku 1968. Během
programu budou pracovat s dobovými fotografiemi, tiskem a
výpověďmi přímých svědků událostí. Společně se seznámí se
složitou historií srpnových událostí.
Délka programu: 120 min
II. stupeň (8. a 9. třídy)

4. Město tří muzeí a knihovna
Jedná se o programy připravené ve spolupráci s Infocentrem
Chrudim, Muzeem Loutkářských kultur Chrudim, Muzeem
barokních soch a Městskou knihovnou Chrudim.
Programy jsou určeny pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ
(blíže specifikováno u každého programu).
Cena programu je 60 Kč/dítě – pedagogický doprovod
zdarma.
U programu Chrudimské pověsti ve spolupráci s Městskou
knihovnou Chrudim je cena:
Pro ZŠ zapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – zdarma
Pro ZŠ nezapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – 40,Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma
Programy jsou vytvořeny formou střídání činností, do kterých
jsou zapojeny všechny děti.
Maximální počet dětí na program: 30
Programy probíhají v budově Regionálního muzea v
Chrudimi, Široká 86, Chrudim, v Muzeu loutkářských kultur,
Břetislavova 74, Chrudim, v Muzeu barokních soch, Školní
náměstí, Chrudim a Městské knihovně Chrudim, Filištínská
36, Chrudim a po celém širším centru města Chrudim.

4. Město tří muzeí a knihovna
Název programu: Za dominikánským pokladem
Určeno pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
Termín: září – polovina října, květen, červen
Trasa zavede žáky do nejstarších dob osídlení našeho
města. Díky mapě najdou cestu k dominikánskému pokladu.
Zábavnou formou zjistí, jak se žilo ve středověkém městě.
Programy jsou vytvořeny formou střídání činností, do kterých
jsou zapojeny všechny děti.

Délka programu je 4 hodiny!
Maximální počet dětí na program: 30
Cena programu je 60 Kč/dítě – pedagogický doprovod
zdarma.
Program začíná v budově Regionálního muzea v Chrudimi,
Široká 86, Chrudim a poté probíhá po celém
širším centru města Chrudim.

4. Město tří muzeí a knihovna
Název programu: Kacafírkovo dobrodružství
Určeno pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
Termín: září – polovina října, květen, červen
Během trasy si žáci osvojí pojmy legenda, pověst,
mýtus či historická událost. Za splnění úkolů získají části
renesančního textu, které v závěru poskládají. Skrytý příběh
o Kacafírkovi zdramatizují.

Délka programu je 4 hodiny!
Maximální počet dětí na program: 30
Cena programu je 60 Kč/dítě – pedagogický doprovod
zdarma.
Program začíná v budově Regionálního muzea v Chrudimi,
Široká 86, dále nás zavede do širšího centra města
Chrudimě a končí v Muzeu loutkářských kultur,
Břetislavova 74.

4. Město třé muzeí a knihovna
Název programu: Příběh tesaný do kamene
Určeno pro 2. stupeň ZŠ
Termín: září – polovina října, květen, červen
Indicie, které na trase získají, seznámí žáky s tím, jak
vypadala barokní sochařská dílna. Porozumí pojmům světec,
patron, atribut, zázrak, poutě nebo relikvie. Sami vytvoří živé
sousoší a sepíší legendu o jednotlivých postavách.

Délka programu je 4 hodiny!
Maximální počet dětí na program: 30
Cena programu je 60 Kč/dítě – pedagogický doprovod
zdarma.
Program začíná v budově Regionálního muzea v
Chrudimi, Široká 86, dále nás zavede do širšího centra
města Chrudimě a končí v Muzeu barokních soch, Školní
náměstí.

4. Město tří muzeí a knihovna
Název programu: Za pověstmi chrudimských domů
Určeno pro 1. stupeň ZŠ
Termín: květen, červen – OBJEDNÁVKY LZE PŘIJÍMAT AŽ V
ROCE 2021!!!
Program žáky seznámí s pověstmi, které se váží k městu
Chrudim a některým chrudimským domům. Během
programu vyřeší záhadu domu U tuplovaného jelena
nebo divokého ohnivého psa.
Program je vytvořen formou střídání činností, do kterých
jsou zapojeny všechny děti.

Délka programu je 4 hodiny!
Maximální počet dětí na program: 30
Cena programu:
Pro ZŠ zapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – zdarma
Pro ZŠ nezapojené do projektu MAP 2 ORP Chrudim – 40,Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma
Program začíná v Městské knihovně Chrudim, Filištínská 36
a dále nás zavede do širšího centra města Chrudimě

DĚKUJI ZA POZORNOST
TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ V
REGIONÁLNÍM MUZEU V
CHRUDIMI

