
 

 září – červen
2022 – 2023



Centrum tradičních technologií Příbor připravilo 
ve školním roce 2022/2023 několik pořadů pro 
žáky mateřských škol, základních škol a pro 
studenty středních škol. Přípravou pořadů pro 
školy muzeum vychází ze svého poslání paměťové 
instituce zaměřené na kulturně-výchovné cíle.
Všechny pořady jsou založené na odborné 
činnosti Muzea Novojičínska, příspěvkové 
organizace.

SEZNAM POŘADŮ:
I. ZA DLOUHÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ 
(1. 12. – 16. 12. 2022)
II. VELIKONOČNÍ VAJÍČKO – A PROČ ZROVNA VAJÍČKO? 
(16. 3. – 5. 4. 2023)
III. JE MOŽNÉ SE OBLÉCI DO KOPŘIV? 
(1. 11. 2022 – 31. 5. 2023)
IV. „KDYŽ LIDEM DOŠLY SIRKY…“ 
(listopad 2022 – červen 2023)

Počet skupin je omezen. 
Nutnost telefonické objednávky.

Místo konání: Centrum tradičních technologií Příbor



Zima, tma, duchové zemřelých, tajemné 
maskované postavy, magie, chvíle sváteční, 
a především nekončící práce, která se přesunula 
do potemnělých jizeb. Vrčení kolovrátku, 
strašidelné příběhy i veselé hry. To všechno 
patřilo k zimě našich předků a my se v Centru 
tradičních technologií při tomto pořadu 
vypravíme do dávných časů v období zimy, ke 
starým kolovrátkům a jejich příběhům.
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Cílová skupina: 
MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, 
SŠ, zájmové skupiny
Délka:
cca 1 hodina 
8.00–9.00
9.15–10.15
10.30–11.30
11.45–12.45
13.00–14.00

Objednávky:
do 18. 11. 2022

Vzdělávací oblasti:
Člověk a svět práce
Umění a kultura
Člověk a společnost
Člověk a jeho svět

Max. počet: 
30

Cena:
30 Kč pro MŠ,
40 Kč pro ZŠ, SŠ  
(pedagogický  
doprovod zdarma)
40 Kč senioři 

1. 12. – 16. 12. 2022



 Velikonoční 
vajíčko – a proč 
zrovna vajíčko?

Jedním z typických symbolů Velikonoc je zdánlivě 
obyčejné vajíčko. Tento starý symbol nového 
života se stal nedílnou součástí středoevropských 
Velikonoc a techniky jeho zdobení nabyly velmi 
pestrých a rozmanitých podob. Velikonoční 
vajíčka v oblasti Lašska a Valašska byla 
v minulosti zdobena velmi archaickým způsobem 
a bývaly na nich zobrazovány pradávné symboly.
Program přiblíží nejenom historii a význam 
velikonočních vajíček, ale také seznámí 
s technikami barvení a zdobení typickými pro 
zdejší kraj.
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16. 3. – 5. 4. 2023

Cílová skupina: 
MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, 
SŠ, zájmové skupiny
Délka:
cca 1 hodina 
8.00–9.00
9.15–10.15
10.30–11.30
11.45–12.45
13.00–14.00

Objednávky:
do 24. 2. 2023

Vzdělávací oblasti:
Člověk a svět práce
Umění a kultura
Člověk a společnost
Člověk a jeho svět

Max. počet: 
30

Cena:
30 Kč pro MŠ,
40 Kč pro ZŠ, SŠ  
(pedagogický  
doprovod zdarma)
40 Kč senioři 



Je možné 
se obléci do 

kopřiv?

Komentovaná prohlídka výstavy „Pravěké“ 
kopřivové šaty určená mateřským školám 
a základním školám. Přímo ve výstavě se žáci 
interaktivní formou seznámí se zpracováním 
kopřivového vlákna v pravěku. Dozví se, že šaty 
z kopřiv nepálí a že si z nich lidé v minulosti dovedli 
vyrobit jak oblečení, tak různé užitečné věci. 
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1. 11. 2022 – 31. 5. 2023

Cílová skupina: 
MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, 
SŠ, zájmové skupiny
Délka:
cca 45 min, 
den a přesný čas po 
domluvě při objednání

Max. počet: 
30

Vzdělávací oblasti:
Člověk a svět práce
Umění a kultura
Člověk a společnost
Člověk a jeho svět

Cena:
30 Kč pro MŠ,
40 Kč pro ZŠ, SŠ  
(pedagogický  
doprovod zdarma)
40 Kč senioři 



„Když lidem 
došly sirky…“

Za první světové války nastala obrovská 
hospodářská krize. V té době byl katastrofální 
nedostatek věcí, na které si tehdejší společnost již 
zvykla a najednou se bez nich musela obejít. Problém 
byl nejen s potravinami, oblékáním, svícením, ale 
také chyběly základní suroviny. Lidé se v této 
těžké době vraceli ke zkušenostem svých předků 
a zpětně začali využívat přírodní suroviny, které je 
obklopovaly. 
Pěkným příkladem jsou právě sirky, které už byly 
dlouhou dobu známé včetně různých zapalovačů. 
Protože jich byl velký nedostatek a nedaly se 
koupit, lidé se opět vraceli k prastarému způsobu 
křesání ohně. A protože takovýchto příkladů je 
celá řada, vypravíme se v našem pořadu zpátky do 
období první světové války a názorně si představíme 
pomocí praktických ukázek některé způsoby, jak lidé 
tuto krizi překonávali.
Program má za cíl ukázat, jak lidé řešili těžké 
krizové období v minulosti, a poskytnout zamyšlení 
a inspiraci pro dnešní časy. 

Termín: listopad 2022: 14. 11.; 21. 11., leden 2023: 9. 1.; 16. 1.; 23. 1.; 30. 1., 
únor 2023: 6. 2.; 20. 2.; 27. 2., březen 2023: 6. 3.; 13. 3., duben 2023: 17. 4.; 24. 4., 
květen 2023: 15. 5.; 22. 5.; 29. 5., červen 2023: 5. 6.; 12. 6.; 19. 6.; 26. 6.
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listopad 2022–červen 2023

Cílová skupina: 
od 3. třídy ZŠ, SŠ, 
zájmové skupiny
Termín: 
1. 11. 2022 – 26. 6. 2023, 
den a přesný čas po 
domluvě při objednání 

Max. počet: 
30

Vzdělávací oblasti:
Člověk a svět práce
Umění a kultura
Člověk a společnost
Člověk a jeho svět

Délka:
cca 60 min 

Cena:
30 Kč pro MŠ,
40 Kč pro ZŠ, SŠ  
(pedagogický  
doprovod zdarma)
40 Kč senioři



Kontakt:

Mgr. Monika Chromečková
Tel.: 556 725 191
Mob.: 605 710 142
e-mail: muzeumpribor@seznam.cz
www.muzeumnj.cz/pribor

Muzeum Novojičínska,
příspěvková organizace
Centrum tradičních technologií Příbor
Lidická 50
742 58 Příbor

Moravskoslezského kraje


