
 

 



Na účastníky čeká komentovaná prohlídka stálé 
expozice Ve znaku zavinuté střely. Minulost 
města a jeho tajemství budeme objevovat 
prostřednictvím zábavných úkolů a her. 
Představíme si zajímavá historická místa  
a osobnosti spojené s Novým Jičínem. Vžijeme 
se do práce archeologa, zahrajeme si na rytíře, 
poznáme podobu středověkého města a na konci 
našeho putování najdeme i Laudonův poklad – 
truhlu plnou dukátů.
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k minulosti

Cílová skupina: 
ZŠ, SŠ

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

Termín: 
1. 2. 2022 — 30. 6. 2022

Délka:
cca 60 min

Max. počet:
30 

Cena:
30 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma



Proměny 
města 

Nového Jičína

V programu ke stálé expozici se žáci dozvědí, 
jak vznikala města a jak se v průběhu staletí 
proměňovala jejich podoba. Představíme 
si jednotlivá řemesla, která se podílela na 
výstavbě města, a zahrajeme si na tesaře. 
Porovnáváním historických a současných 
fotografií si ukážeme proměnu města Nového 
Jičína v průběhu dvou staletí. Na závěr programu 
si můžete postavit dřevěný model Žerotínského 
zámku.
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Cílová skupina: 
2. stupeň ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: 
Jazyk a jazyková 
komunikace, 
Umění a kultura

Termín: 
1. 2. 2022 — 30. 6. 2022

Délka:
cca 60 min

Max. počet:
30 

Cena:
30 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma



Máš pod 
čepicí? aneb 
Na dostihy 
v klobouku!

Program ke stálé expozici klobouků Nechte na 
hlavě představí unikátní sbírku klobouků  
z produkce kloboučnických výrobců od poloviny 
19. století do současnosti a seznámí žáky  
s historií módy nošení klobouků. Budeme s žáky 
poznávat, navrhovat, hrát si a objevovat.  
K tomuto programu vyhlašujeme soutěž O mistra 
kloboučníka. Žáci budou skládat mistrovské 
zkoušky na základě vědomostí o výrobě a módě 
klobouků u nás v muzeu. V rámci výtvarné výuky 
budou mít za úkol navrhnout klobouk pro zvláštní 
příležitost – dostihy. Návrhy klobouků budou 
vystaveny a na základě hlasování se vybere 
nejpovedenější z nich. Vítězný klobouk bude 
vyroben v kloboučnické továrně a prezentován  
na módní přehlídce v červnu 2022 a poté 
vydražen u příležitosti koňských dostihů  
v Pardubicích. Výtěžek z dražby by vítězná třída 
použila na své potřeby.
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Cílová skupina: 
ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: 
Jazyk a jazyková 
komunikace, 
Umění a kultura

Termín: 
1. 2. 2022 — 12. 4. 2022

Délka:
cca 60 min

Max. počet:
30 

Cena:
30 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma



Od písmene 
ke knížce

V našem programu se děti dozví, jak vypadaly 
první písemné záznamy, čím a na co lidé 
kdysi psali. Vyzkoušíme si psaní husím brkem 
namočeným do duběnkového inkoustu nebo 
vyrývání textu do voskové tabulky. Představíme 
si také historické tištěné knihy a jejich příběhy 
a připomeneme působení novojičínské tiskárny 
Kryl & Scotti. Abychom si mohli označit svoji 
oblíbenou knížku, vytvoříme si jednoduchým 
tiskem ex libris s motivem muzea klobouků.
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Cílová skupina: 
MŠ, ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: 
Jazyk a jazyková 
komunikace, 
Umění a kultura, 
Člověk a společnost, 
Člověk a jeho svět

Termín: 
1. 2. 2022 — 30. 6. 2022

Délka:
cca 60 min

Max. počet:
30 

Cena:
30 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma



Samá louka, 
sem tam les  

Objevte s námi krajinu Poodří u příležitosti  
30 let vyhlášení Chráněné krajinné oblasti.  
V rámci výstavy budeme objevovat ekosystémy 
řeky, rybníků, tůní, luk a lužních lesů. Seznámíme 
se s neobyčejnou řekou Odrou, vysvětlíme  
si rozdíly mezi povodní a rozlivem a připomene 
si stoleté povodně. Povíme si o využitelnosti 
rybníků a tůní, o jejich hospodaření a využití. 
Jak můžou pracovat bagry pro přírodu? Jak 
ochraňujeme naše lesy? Hospodaříme na loukách? 
S tím vším se seznámíme, stejně jako s druhy 
živočichů a rostlin, které se do krajiny vracejí 
a žijí tu s námi. Poznáme pracovní pomůcky, které 
používají ochranáři v terénu, jako pasti, síťky, 
Secciho desku a podobně. Zahrajeme si hru „kufr” 
a budeme hádat, k čemu pomůcky slouží. Jak 
vypadal pazourek a k čemu všemu se používal? To 
vše zjistíme a pazourek si můžete odnést s sebou.
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Cílová skupina: 
MŠ, ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: 
Člověk a příroda, 
Člověk a jeho svět 
(Prvouka, Vlasti-
věda, Přírodověda, 
Přírodopis, Biologie)

Termín: 
1. 2. 2022 — 30. 6. 2022

Délka:
cca 60 min

Max. počet:
30 

Cena:
30 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma



Cílová skupina: 
ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: 
Jazyk a jazyková 
komunikace, 
Člověk a společnost, 
Člověk a jeho svět, 
Umění a kultur

Termín: 
1. 2. 2022 —11. 3. 2022 

Délka:
cca 60 min

Max. počet:
30 

Cena:
30 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma

Přástky

Co dělali naši předkové za dlouhých zimních 
večerů? Věnovali se podomáckým pracím, na 
které během zemědělského roku nebyl čas, neboť 
prvořadá byla práce na poli a starost o úrodu. 
Od podzimu do jara se drhlo peří na výbavu 
pro dospívající děvčata. Vdané ženy a děvčata 
přicházely na „škubačky, dračky“ do té rodiny, 
do které si je hospodyňka pozvala. Na takovou 
návštěvu se těšily hlavně malé děti, protože při 
práci se zpívalo, vzpomínalo na staré časy  
a vyprávěly se pohádky. Panímáma nachystala 
něco na občerstvení – chléb se sádlem nebo 
buchty s povidly a čaj, sušené ovoce zvané 
„suši“. Když do této společnosti přišel pozvaný 
muzikant a hrál na housle, harmoniku nebo na 
kobzu, bylo veselo, zpívalo se a po odchodu 
starších účastnic se i tančilo. Obdobná situace 
bývala při přástkách, kdy děvčata ze zpracované 
vlny, konopí nebo lnu předla nitě. Ty z vlny a lnu 
sloužily k výrobě látek. A jak dlouhá a pracná 
cesta vedla od lnu či vlny ke košilím, sukním, 
šátkům a které pracovní nářadí se k tomu všemu 
používalo, se dozvíte a uvidíte u nás v muzeu na 
přástkách.
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Cílová skupina: 
MŠ, ZŠ

Vzdělávací oblasti: 
Jazyk a jazyková 
komunikace, 
Umění a kultura, 
Člověk a společnost, 
Člověk a jeho svět

Termín:
23. 2. — 25. 2. 2022

Délka:
cca 60 minut
8.00 – 9.00
9.30 – 10.30
11.00 – 12.00
13.30 – 14.30 - družiny 

Max. počet:
30 

Cena:
50 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma

Masopust 
už nastal

V rámci programu osvětlíme dětem průběh oslav 
masopustu a nastávajícího období půstu v našem 
regionu, jak je prožívali naši předkové. Kromě 
poutavého vyprávění mají děti možnost společně 
si zazpívat za doprovodu hudebních nástrojů  
a zúčastnit se společné hudební dramatizace. 
Čeká je také muzejní dílna, během níž si mohou 
vyrobit vlastní masopustní masku.
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Velikonoce 
v muzeu 

– 
Toto vajíčko 

tobě dám
V našem velikonočním programu čeká žáky 
povídání o tradičních regionálních oslavách 
velikonočních svátků, zdobení vajíček a vyrábění 
jarních dekorací, mohou si vyzkoušet pletení 
tatarů a jiné tradiční zvyklosti tohoto období. 
Dozvědí se o vynášení Mařeny, přinášení májky, 
svěcení kočiček nebo o šmigrustu. Připomeneme 
si také jarní lidovou slovesnost – písničky i hry, 
kterými se děti bavily dříve. Je třeba, aby si 
každé z dětí s sebou přineslo dvě vyfouknutá 
vajíčka.
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Cílová skupina: 
MŠ, ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: 
Jazyk a jazyková 
komunikace, 
Umění a kultura, 
Člověk a společnost, 
Člověk a jeho svět

Termín:
30. 3. — 12. 4. 2022 

Délka: 
cca 60 minut
8.00 — 9.00
9.30 — 10.30
11.00 — 12.00
13.30 — 14.30 - družiny 

Max. počet:
30 

Cena:
50 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma



Stromek 
– 

domek

Staré stromy s mohutným kmenem a rozložitou 
korunou byly odpradávna vnímány jako nedílná 
součást krajiny. Starý strom je domovem mnoha 
druhů bezobratlých, ale také ptáků a savců. 
Strom jim poskytuje útočiště, potravu, hnízdiště 
i skrýše před predátory. I odumírající a starý 
strom v lese má svůj význam. Nahlédneme ke 
kořenům stromu, na kůru i do koruny, kde žijí 
různé druhy mechů, lišejníků a hub. Kteří ptáci si 
budují hnízda na stromech a kteří hnízdí  
v dutinách? Jaké zvuky se z korun stromů 
ozývají? Děti si vyrobí svůj strom, do kterého 
nastěhují jeho obyvatele.
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Cílová skupina: 
MŠ, 1. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblasti: 
Člověk a jeho svět 
(Prvouka, Přírodověda)

Termín:
22. 4. — 26. 4. 2022

Délka: 
cca 60 minut
8.00 — 9.00
9.30 — 10.30
11.00 — 12.00
13.30 — 14.30 - družiny 

Max. počet:
30

Cena:
50 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma



Jak se peče 
chleba?

V našem programu si představíme, jakým 
způsobem dříve lidé připravovali tuto základní 
potravinu v domácím prostředí. Budeme sledovat, 
jak od začátku probíhá na vesnici koloběh 
činností spojený s pěstováním obilí, následnou 
sklizní a zpracováním úrody. Zjistíme, co znamená 
třeba slovo „kopist“ nebo „žernov“, ukážeme 
si, jak dříve hospodyňky zpracovávaly těsto na 
kváskový chleba. Řekneme si také, jaké zvyky, 
písně nebo přísloví byly s přípravou chleba 
spojeny.
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Cílová skupina: 
MŠ, ZŠ

Vzdělávací oblasti: 
Jazyk a jazyková 
komunikace, 
Umění a kultura, 
Člověk a společnost, 
Člověk a jeho svět

Termín:
25. 5 – 27. 5. 2022

Délka: 
cca 60 minut
8.00 — 9.00
9.30 — 10.30
11.00 — 12.00
13.30 — 14.30 - družiny 

Max. počet:
30

Cena:
30 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma



Klobouk na 
dostihy

Klobouk na dostihy je název módní přehlídky, 
která je vyústěním projektu Máš pod čepicí 
aneb Na dostihy v klobouku! V rámci módní 
přehlídky vystoupí spolek Calma, která svým 
vystoupením okrášlí program komentovanou 
promenádou v replikách historických kostýmů, 
převážně z období secese. Na konci přehlídky 
bude představen klobouk na dostihy, který bude 
vyroben dle vítězného návrhu.
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Termín:
23. 6. 2022 

Cena:
30 Kč



František 
Palacký a 
jeho cesta 

za poznáním 
aneb Jak malý 

František 
sekal latinu

V autentickém prostoru rodného domku se žáci 
seznámí s osobním i profesním životem Františka 
Palackého. Prostřednictvím dobových předmětů, 
které se vážou k dětství i pozdějšímu životu 
významného historika, nahlédnou žáci do života 
rodiny vesnického evangelického učitele. Dozvědí 
se, jak formovalo Palackého osobnost dětství 
prožité v Hodslavicích a dospívání spojené  
s cestami za vzděláním. Interaktivní program 
zakončíme reportáží.

Program lze absolvovat také v rámci školního 
výletu. V tomto případě bude doplněný o naučnou 
stezku v okolní krajině.

Te
m

at
ic

ké
 p

ro
gr

am
y

Cílová skupina: 
ZŠ, SŠ, skupiny

Vzdělávací oblasti: 
Člověk a jeho svět 
(Prvouka, Vlastivěda, 
Dějepis)

Termín:
září – červen 
(dle dohody)
Délka: 
cca 60 minut/školní 
výlet – dopoledne (dle 
domluvy) 

Cena:
30 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma



Setkání s Galinou Miklínovou, ilustrátorkou  
a výtvarnicí animovaných filmů 

(O Kanafáskovi, Lichožrouti, Strašidýlko 
Stráša), v Nové galerii Žerotínského zámku.

Vyrobíš si s námi ponožkového lichožrouta?

Galina 
Miklínová

3. srpna 2022
v 16 hodin

1. června 2022
v 16 hodin

Více informací na mailu: 
lenka.jurackova@muzeumnj.cz

Více informací na mailu: 
lenka.jurackova@muzeumnj.cz

Setkání s Petrem Niklem, spisovatelem, 
výtvarníkem, autorem knih i ilustrací pro děti 

(Lingvistické pohádky, Záhádky, Jělěňovití, 
Blázníček, Žlutí lvi), v Nové galerii Žerotínského 

zámku.

Čeká nás povídání, autorské čtení, tvořivá dílna. 
A hadi!!

Nepoznáš, co je had a co né.  
Je to tak ZÁ HAD NÉ!

Petr
Nikl



 

 

Kontakt:

Eva Sulovská
Tel.: 724 124 000, 556 701 156
e-mail: eva.sulovska@muzeumnj.cz
www.muzeumnj.cz

Muzeum Novojičínska
příspěvková organizace
Žerotínský zámek v Novém Jičíně
28. října 51/12
741 11 Nový Jičín

Moravskoslezského kraje


