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Program probíhající v jeskyni Šipka, zaměřený  
na archeologické nálezy, neandrtálce a jejich 
způsob života.

Neandrtálci 
na Kotouči

Cílová skupina: 

1. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblasti: 

Člověk a jeho svět, 
Člověk a společnost, 
Člověk a příroda, 
Umění a kultura 
(dějepis)

Termín: 

celoročně, dle počasí

Délka:

45 min

Max. počet:

30 

Cena:

30 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma



„Chováš 
se jako 

neandrtálec!“ 
„Díky,“ řekl 

jsem já
Děti se dozvědí, kdo byl K. J. Maška, a o jeho 
slavném nálezu zlomku neandrtálské čelisti  
v jeskyni Šipka. Seznámíme se s neandrtálci  
a zjistíme, jak vypadali a jak se chovali. Proč je 
dříve společnost považovala za málo inteligentní 
tvory, kteří mají s moderními lidmi jen pramálo 
společného?

Cílová skupina: 

2. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblasti: 
Člověk a jeho svět, 
Člověk a společnost, 
Člověk a příroda, 
Umění a kultura 
(dějepis)

Termín: 

celoročně, dle počasí

Délka:

60 min

Max. počet:

30 

Cena:

30 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma



Hodinový 
archeolog

Děti se stanou na chvíli archeology a seznámí 
se s jejich prací. Dozví se, proč a jak probíhá 
archeologický výzkum, co všechno lze v zemi 
najít a co se děje s nalezenými předměty. Poznají 
zajímavé nálezy z Kotouče, vyzkouší si kresebnou 
dokumentaci nálezů a jejich rekonstrukci. Budou 
mít možnost vyrobit si hliněný předmět podle 
unikátního pravěkého nálezu z Kotouče a odnést 
si jej domů nebo nám jej zanechat v naší jeskyni 
ve smyslu přání k přírodním bohům, jako to  
na některých místech dělávali naši předkové.

Cílová skupina: 

2. stupeň ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: 
Člověk a jeho svět, 
Člověk a společnost, 
Člověk a příroda, 
Umění a kultura 
(dějepis)

Termín: 

celoročně

Délka:

90 min

Max. počet:

30 

Cena:

40 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma



Smrt je jen 
začátek

POHŘBÍVÁNÍ OD PRAVĚKU  

PO SOUČASNOST

Žáci se seznámí se širokou škálou způsobů 
pohřbívání a vnímání smrti – ta byla vstupem  
do nového života – a uvědomí si rozdíly ve vztahu 
k současnosti. Na několika příkladech si ukážeme 
dnešní rozdíly v pohřbívání, které se praktikují  
na různých místech světa. Připomeneme si 
Památku zesnulých – „Dušičky“ – a seznámíme se  
s lidovými zvyky křesťanské společnosti. V rámci 
programu děti budou mít možnost vyrobit si 
svícen na hrob pro svoje blízké.

Cílová skupina: 

1. stupeň ZŠ,  
2. stupeň ZŠ

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

Termín: 

24. 10. 2023 – 5. 11. 2023

Délka:

90 min

Max. počet:

školní třída (30 dětí) 

Cena:

40 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma



Pravěcí umělci

Kdo byli dávní malíři a sochaři? Kdy, kde a jak 
vznikala umělecká díla pravěku? Děti se seznámí 
s nejznámějšími objevy jeskynních maleb, rytin 
a sošek. Prakticky si vyzkouší vytvořit pravěkou 
jeskynní malbu a figurku.

Cílová skupina: 

1. stupeň, 2. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblasti: 
Člověk a jeho svět, 
Člověk a společnost, 
Umění a kultura 
(dějepis, výtvarná 
výchova)

Termín: 

celoročně

Délka:

90 min

Max. počet:

30

Cena:

40 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma



Cílová skupina: 

nevidomé  
a slabozraké skupiny 
návštěvníků: 1. stupeň, 
2. stupeň ZŠ, dospělí 

Termín: 

celoročně

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

Délka:

60 min

Max. počet:

30 

Cena:

40 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma

Muzeum  
na dlani

Muzeum Šipka ve Štramberku nabízí v rámci 
dlouholetého úsilí Muzea Novojičínska, p. o., 
zpřístupnění památek osobám se speciálními 
potřebami. V geologicko-archeologické expozici 
Muzea Šipka ve Štramberku tak budou mít 
nevidomí nebo slabozrací zájemci možnost 
seznámit se s archeologickými nálezy,  
se štramberskými zkamenělinami, horninami  
a minerály. V modelu jeskyně si zájemci zkusí  
v její stěně najít zkamenělinu a pokusí se ji určit.



Cílová skupina: 

2. stupeň ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: 
Člověk a jeho svět, 
Člověk a společnost, 
Člověk a příroda, 
Umění a kultura (dě-
jepis, přírodopis)

Termín:

celoročně, dle počasí

Délka:

90 minut

Max. počet:

30 

Cena:

30 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma

Za tajemstvím 
Kotouče

Terénní exkurze na vrch Kotouč. Tento vrch je 
zajímavý z hlediska geologie, archeologie, fauny 
i flóry. Prozkoumáme jeskyni Šipku, zhlédneme, 
jak vypadá vápencový lom, navštívíme místo 
zaniklého hradiska z doby bronzové a naučíme se 
poznávat jeho artefakty. Seznámíme se s místními 
dřevinami a vývojovým cyklem štramberského 
motýla.



Cílová skupina: 

2. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblasti: 

Člověk a jeho svět, 
Člověk a společnost, 
Člověk a příroda,  
Umění a kultura 

Termín:

celoročně, dle počasí 

Délka:

60 minut

Cena:

40 Kč / dítě, 
pedagogický 
doprovod zdarma 

Počet účastníků: 

školní třída (30 dětí) 

Místo začátku  
a konce programu:

Muzeum Šipka 
Štramberk, Zauličí 456, 
742 66 Štramberk

Život  
ve vápenci

Ve Štramberku je vápenec všude kolem nás. 
Jakou podobu mu vtiskl zub času a kam jej 
geologické procesy ještě zavlekly? Geologicko-
-paleontologický program, ve kterém se děti 
seznámí se vznikem Štramberského krasu a jeho 
dávnými obyvateli. V zahrádce u muzea žáci 
dostanou valouny vápence, které si prozkoumají, 
a za pomoci geologického kladívka si zkusí najít 
zkamenělinu. Žáci si tak mohou vytvořit vlastní 
sbírku, kterou si odnesou do školy. Výuka probíhá 
z části venku, v případě špatného počasí  
se terénní část na zahrádce konat nebude 
a celý program proběhne pouze v muzeu.



Cílová skupina: 

individuální skupiny

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

Termín:

celoročně, dle počasí

Délka:

cca 2,5–3 hodiny

Počet účastníků: 

minimálně 10 osob

Cena:

200 Kč /dospělí
100 Kč / dítě 
(včetně vstupu 
do muzea)

Štramberská 
túra

Chystáte se na výlet do Štramberka  
a nevíte, kam byste mohli zajít a co všechno 
navštívit? Rádi byste se seznámili se 
zajímavostmi z oblasti archeologie, geologie, 
paleontologie a historie? Pokud ano, rezervujte 
si komentovanou terénní prohlídku, při které 
navštívíte Muzeum Šipka, jeskyni Šipka, projdete 
se po Kotouči, kde se vám naskytnou malebné 
výhledy na celé městečko, prohlédnete si 
náměstí, skálu Rudý a Zámecký vrch, kde můžete 
popř. individuálně navštívit věž Trúba.



Cílová skupina: 

2. stupeň ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: 

Člověk a jeho svět, 
Člověk a společnost, 
Člověk a příroda, 
Umění a kultura 

Termín:

celoročně, dle počasí 

Max. počet: 

ZŠ: školní třída (30)

Individuální skupiny: 
min. 10 osob

Délka:

90 minut

Cena:

ZŠ: 50 Kč / dítě 
(včetně vstupu  
do muzea), 
pedagogický 
doprovod zdarma

Individuální skupiny: 
100 Kč / dospělí
50 Kč / dítě  (včetně 
vstupu do muzea)

Štramberk  
v kostce  

s návštěvou 
Muzea Šipka

Komentovaná prohlídka města Štramberk vás 
seznámí se zajímavostmi z oblasti archeologie, 
geologie, paleontologie a historie. Prohlédnete si 
náměstí, skálu Rudý a Zámecký vrch, kde můžete 
individuálně navštívit věž Trúba.



Cílová skupina: 

1. stupeň ZŠ,  
2. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblasti: 
Člověk a jeho svět, 
Člověk a společnost, 
Člověk a příroda

Termín:

celoročně

Délka:

60 minut

Max. počet:

30

Cena:

40 Kč, pedagogický 
doprovod zdarma

Pestrobarevný 
život motýlů

Město Štramberk má nejen bohatou historii,  
ale najdeme zde poklady z rostlinné i živočišné 
říše.  Mezi ně patří bezesporu jasoň červenooký, 
který zde již hezkou řádku let zdobí vápencové 
lomy. A právě jasoněm a motýly obecně se bude 
zabývat tento program. Nahlédneme do jejich 
světa, představíme si denní a noční motýly 
České republiky, vyzkoušíme si jejich maskování 
a výstražné zbarvení v přírodě a prozkoumáme 
fascinující proces jejich metamorfózy.



Cílová skupina: 

1. stupeň ZŠ,  
2. stupeň ZŠ, 
individuální skupiny

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

Termín:

celoročně

Délka:

30–60 minut

Max. počet:

30

Cena:

zdarma v rámci 
vstupného 
do Muzea Šipka

Komentované 
prohlídky 
expozice

Muzeum Šipka tvoří geologicko-archeologická 
expozice s jedinečnými nálezy a artefakty  
ze Štramberka. V rámci komentované prohlídky 
geologické části je návštěvníkům přiblížena 
geologická minulost této lokality a seznámení se 
se Štramberským krasem a jeho jeskyněmi  
a s nejzajímavějšími zkamenělinami nalezenými  
ve štramberských vápencových lomech.  
V archeologické části prohlídky je představena 
čelist neandrtálského dítěte, jeskyně Šipka, 
archeologické poklady nalezené při těžbě 
vápence na Kotouči a mnoho dalšího.



Přednášky  
pro veřejnost

Muzeum Šipka pořádá v průběhu roku přednášky 
pro veřejnost z oblasti historie, archeologie, 
geologie a ochrany přírody. 
Termíny jednotlivých přednášek a podrobnější 
informace naleznete na webových stránkách 
muzea: 
www.muzeumnj.cz/stramberk  

a na facebooku: 
@muzeumsipkastramberk



 

 
Moravskoslezského kraje

Výukové programy je nutné předem rezervovat na:
tel.: 553 034 519
e-mail: muzeumsipka@muzeumnj.cz

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


