
Muzeum školám ...

Vážení pedagogové,

zdravíme vás v novém školním roce 2021/2022. Představujeme vám nabídku edukačních 
programů Muzea Kroměřížska, které jsou určeny pro mateřské, základní i střední školy, 
školní družiny a zájmové organizace. Naše programy zakládáme na aktuálních výstavách 
i stálých expozicích. Dotýkají se různých oblastí lidského vědění, navazují na učivo RVP  
v daných věkových skupinách a rozšiřují možnosti školní výuky. Informace o naší činnosti 
najdete také na https://www.muzeum-km.cz/edukacni-oddeleni. 

Přejeme všem úspěšný vstup do nového školního roku a těšíme se na setkání u nás.

Edukační programy v Muzeu Kroměřížska
Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž

Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

ZŠ, SŠ60–90 minutod října 2021

V návaznosti na stejnojmennou expozici seznámíme děti s nejdůležitějšími momenty historie města. Do programu 
jsou zařazeny výtvarné a literární interaktivity, práce s replikami dobových školních pomůcek, práce využívající 
metodu muzejní kufřík a další. 

Mák

MŠ, ZŠ60 minut1. 9. 2021 – 2. 1. 2022

Děti se dozví mnoho zajímavostí o máku, prastaré plodině, o jejím pěstování i tradicích s ní souvisejících. Mohou  
se těšit na nejrůznější smyslové vjemy, zábavné pracovní listy i výrobu dekorací s tematikou máku.

Muzejní koledování

MŠ, 1. stupeň ZŠ60 minut6. – 21. 12. 2021

Zpívání vánočních koled neodmyslitelně patří k Vánocům. Povíme si, odkud se tyto písně vzaly, jakou mají historii  
a význam. Program obohatí tradiční i méně známé hudební nástroje a ukázky hanáckých koled. Součástí programu 
je i výroba vánočních dekorací. 

Náhrdelník času

MŠ, ZŠ, SŠ60 minut27. 1. – 15. 5. 2022

Soužití člověka s přírodou již trvá více než 8 000 let. Spolu s dětmi zhodnotíme měnící se vztah člověka a přírody 
od období paleolitu až po raný středověk. Nebude chybět ani kreativní dílna s výrobou šperků inspirovaných 
archeologickými nálezy, otisky rostlin v hlíně či náramky a náhrdelníky z dřevěných korálků. 

Petr Zatloukal – Tváře

ZŠ, SŠ60 minut1. 9. – 3. 10. 2021

K této výstavě nenabízíme moderovaný edukační program, pro zájemce jsou však k dispozici samoobslužné pracovní 
listy, karty pro práci s emocemi a fotografiemi, interaktivní ateliér rámování. Asistence lektorek je po domluvě možná. 
Zaplatíte pouze vstupné na výstavu. 

Kateřina Mozgová a Ludmila Žákovská 
Edukační oddělení Muzea Kroměřížska



Edukační programy v Muzeu v přírodě Rymice
                   Rymice 104, 769 01 Holešov

MŠ, ZŠ, SŠ60 minutčerven – září 2022

Seznámení s bylinkami a jejich propojením s každodenním životem, obydlím i s domácími zvířaty. Lidové 
léčitelství, využití jednotlivých částí bylinek v čerstvé nebo sušené podobě k přípravě čajů, extraktů a obkladů. 
Bylinkové záhony umístěné v Medové zahradě, která je součástí areálu lidových staveb, umožní poznávaní bylinek  
v přirozeném prostředí s možností zapojení smyslů. Voňavé vyrábění je součástí programu.

MŠ, 1. stupeň ZŠ60 minut13. – 21. 12. 2021

V doškových chaloupkách v Rymicích vám představíme, jak Advent, dobu příprav na Vánoce, prožívali Hanáci  
na dědině. Toto období je spojeno s řadou zvyků a tradic, některé si děti mohou samy vyzkoušet. 

MŠ, 1. stupeň ZŠ60–90 minut4. – 13. 4. 2022
 

Přijďte s dětmi prožít atmosféru příprav na Velikonoce přímo v chaloupkách areálu Hejnice. Děti uvidí ukázky 
pletení pomlázek, zdobení kraslic, vyrobí si svou vlastní Morenu, nazdobí si perníček a dozví se o velikonočních 
tradicích nejen na Hané. 

 

MŠ, ZŠ, SŠ60 minutzáří 2021, květen – září 2022

S dětmi o včelách a včelaření. Součástí programu jsou vzdělávací i zábavné aktivity konané v interiérech lidových 
staveb i v prostředí Medové zahrady Muzea v přírodě Rymice. Každý účastník si odnese vlastní výrobek.

Včelařství aneb Rojení v Rymicích

Voňavá kouzla v Rymicích

Adventní čas v Rymicích

Velikonoční čas v Rymicích

Všeobecné informace
Objednávky

Na všechny edukační programy je nutné se objednat na https://www.muzeum-km.cz/edukacni-oddeleni přes 
rezervační systém, informovat se můžete také na tel. 731 215 678 nebo na edukace@muzeum-km.cz. V případě,  
že musíte objednávku zrušit, učiňte tak, prosíme, co nejdříve. Pokud by nastala změna z naší strany, budeme vás 
taktéž co nejdříve informovat na vámi uvedený kontakt v objednávce.

Počet dětí ve skupině

Pro edukační programy doporučujeme skupinu max. 25 dětí. V případě většího počtu dětí lze skupinu rozdělit  
a edukační program spojit s prohlídkou muzea. 

Pedagogický doprovod

Po celou dobu návštěvy muzea zodpovídá za bezpečnost a kázeň dětí pedagogický doprovod. Jeho přítomnost  
po celou dobu programu je nezbytná. 

Vstupné

Cena všech edukačních programů je 40 Kč na osobu, pedagogický doprovod zdarma. Vstupné se vždy hradí  
v hotovosti na recepci muzea před začátkem programu. Po předchozí domluvě je možná i jiná varianta platby 
(faktura, úhrada z projektů a šablon). Zvýhodněné roční permanentky pro školy slouží pouze jako vstupenka  
na výstavy a do expozic, nikoliv na edukační programy.

edukace@muzeum-km.cz, tel.: 731 215 678
https://www.muzeum-km.cz/edukacni-oddeleni

Muzeum Kroměřížska, p. o.
Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž 


