
Vážení pedagogové,

zdravíme vás v novém školním roce 2022/2023. 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 k výstavám Muzea Kroměřížska
Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž

Vánoční program v muzeu

MŠ, 1. stupeň ZŠ60 minut5. – 21. 12. 2022

Kateřina Mozgová a Ludmila Žákovská 
Edukační oddělení Muzea Kroměřížska

Zachraň jídlo!

MŠ, ZŠ, SŠ60 minut1. 9. – 13. 11. 2022
Výstavní projekt Zachraň jídlo! ukazuje, jak využít potraviny, jež mají zdánlivě to nejlepší za sebou. 
Zjistíte, co potraviny zažívají, než se dostanou na stůl, jak často neekologicky cestují. Výstava je 
představena v interaktivním prostoru, který návštěvníky vzdělává i baví.

Již tradiční a oblíbený program zaměřený na tematiku Adventu a Vánoc, při kterém se na blížící 
se svátky připravíme a naladíme. Pomocí tvůrčích a smyslových aktivit si oživíme zvyky a tradice 
pojící se k zimě, k narození Ježíška a k závěru kalendářního roku. Součástí programu je tvořivá 
dílnička.

Muzeum školám ...Muzeum školám ...

Trefa do černého! aneb Terče kroměřížských ostrostřelců

MŠ, ZŠ, SŠ60 minut9. 1. – 12. 3. 2023
Výstava představí soubor dřevěných malovaných terčů, které jsou součástí sbírkového fondu 
Muzea Kroměřížska. Žáci se seznámí s precizním provedením pestrobarevných námětů, dozvědí 
se informace o tradici střeleckých spolků v Kroměříži a sami si budou moci vyzkoušet některé  
z tajů střeleckého umění. 

Sochařina, je to dřina? 

MŠ, ZŠ, SŠ60 minut9. 1. – 26. 2. 2023
Edukační program k výstavě Návraty kroměřížské rodačky Otilie Šuterové Demelové, kterou 
k tvorbě plastik a reliéfů inspirují nejen prožitky rodinného života. Co může k výtvarné tvorbě 
povzbudit nás? Pojďme v sobě najít možná netušené schopnosti, ponořme své prsty do beztvaré 
hmoty, aby z ní vzešlo něco krásného.   

Sklářská škola

MŠ, ZŠ, SŠ60 minutkvěten – červen 2023

Výstava studentů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. 
K výstavě připravujeme barevné tvořivé dílničky pro malé i velké. 

Velikonoční program v muzeu

MŠ, 1. stupeň ZŠ60 minut20. 3. – 5. 4. 2023
Oblíbený program spojený s přípravami na vítání jara a oslavy Velikonoc. Součástí programu je 
tvořivá dílnička.



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

MŠ, 1. stupeň ZŠ60 minut1. – 16. 12. 2022

MŠ, ZŠ, SŠ60 minutzáří 2022, červen 2023

MŠ, 1. stupeň ZŠ60–90 minut20. 3. – 5. 4. 2023

MŠ, ZŠ, SŠ60 minutzáří 2022, květen – červen 2023

Včelařství aneb Rojení v Rymicích

Voňavá kouzla v Rymicích

Vánoce v Rymicích

Velikonoční čas v Rymicích

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.

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.

Přijďte s dětmi prožít atmosféru příprav na Velikonoce přímo v chaloupkách areálu Hejnice. 
Děti zažijí jarní, postní i velikonoční aktivity a dozvědí se mnoho zajímavého o obyčejích tohoto 
krásného období nejen z oblasti Hané. Každý účastník si také odnese vlastní výrobek.

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 samy 
vyzkouší. 

Edukační programy ve stálých expozicích muzea

Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

ZŠ, SŠ60–90 minutzáří 2022 – červen 2023

Poklady staré půdy

MŠ, ZŠ60 minutzáří 2022 – červen 2023

V návaznosti na stejnojmennou expozici vás seznámíme s důležitými událostmi historie města,  
s revolučním rokem 1848 a okolnostmi ústavodárného říšského sněmu. Do programu jsou zařazeny 
výtvarné a literární interaktivity, práce využívající metodu muzejní kufřík a repliky dobových školních 
pomůcek. 

Přijďte nahlédnout do nově zrekonstruovaných podkrovních prostor muzea a nechte se vtáhnout 
do pohádkového světa fantazie. Temná zákoutí a důmyslně ukryté poklady vám odhalí nejedno 
překvapení. Těšit se můžete také na hledací hru s mapou a baterkami. Možná objevíte i truhlu 
pokladů...

Paleta Maxe Švabinského

MŠ, ZŠ, SŠ60 minutzáří 2022 – červen 2023

Program vám představí stěžejní momenty života a tvorby významného kroměřížského rodáka Maxe 
Švabinského. Galerií vás provede samotná Ela Vejrychová, umělcova životní láska a múza. Těšit se 
můžete také na řadu výtvarných a tvořivých aktivit, pracovní listy či metodu živých obrazů.

Pokladna pro úhradu edukačních programů v Muzeu v přírodě Rymice se nachází v hospodářském dvoře, Rymice 2, 769 01 Holešov. 
Programy probíhají v různých objektech muzea, kam vždy budete od pokladny nasměrováni. 



speciální edukační akce k významným příležitostem:

Den boje za svobodu a demokracii 

Muzeum Kroměřížska1. stupeň ZŠ60 minut16. 11. 2022

Mezinárodní den dětské knihy

Mezinárodní den Země (Rymice)

Mezinárodní den Země

Muzeum KroměřížskaMŠ, ZŠ60 minut31. 3. 2023

Muzeum v přírodě Rymice1. stupeň ZŠ60 minut20. 4. 2023

Muzeum Kroměřížska1. stupeň ZŠ60 minut21. 4. 2023

Mezinárodní den muzeí

Muzeum KroměřížskaMŠ, ZŠ60 minut18. 5. 2023

Mezinárodní den větru (u mlýna v Rymicích)

Muzeum v přírodě RymiceMŠ, ZŠ60 minut15. 6. 2023

Potřebné informace a rezervační systém pro objednávky programů najdete na stránkách  
Edukačního oddělení Muzea Kroměřížska https://www.muzeum-km.cz/edukacni-oddeleni, informovat se můžete také  

na tel. 731 215 678 nebo na edukace@muzeum-km.cz. Cena všech edukačních programů je 50 Kč na osobu.  

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 


