Programy pro školy a zájmové skupiny
Severočeské muzeum v Liberci
leden—červen 2017

program s výtvarným workshopem

Zkratky předmětů, jež rozvíjí jednotlivé programy:

program s pracovním listem

Vv
Čj
Čjs
Čs
D
Dv
Env
F
Hv

program s prvky dramatické výchovy
program s knižními ukázkami
program s pohybovými aktivitami
120

délka programu 60, 90 nebo 120 minut

ZŠII

cílová skupina MŠ, ZŠI, ZŠII nebo SŠ

Výtvarná výchova
Český jazyk a literatura
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Dějepis
Dramatická výchova
Enviromentální výchova
Fyzika
Hudební výchova

Muv
Ov
Prv
Př
Vl
Zsv

Multikulturní výchova
Výchova k občanství
Prvouka
Přírodopis, Biologie
Vlastivěda
Základy společenských věd

Základní informace:
•
•
•
•
•
•

Programy prosím objednávejte minimálně týden předem.
Kapacita programů je omezená.
Včasné objednání na program Vám zajistí širší výběr ideálního termínu.
Neváhejte se předem zeptat na průběh a náplň programu, případně nám předem sdělte své představy.
Ideální počet účastníků pro většinu programů je 25.
Pokud máte početnější třídy, rozdělte je na dvě skupiny; lektor se pak žákům může lépe věnovat
a ti si tak program více užijí.
• Vezměte prosím na vědomí, že v expozicích a v prostorách muzea lze fotografovat pouze bez blesku.
Při objednání programů uvádějte následující informace:
vybraný program, název školy, jméno učitele, kontakt (telefon, e‑mail), počet a věk dětí (třída), termín (den a hodina)
Minimální počet účastníků: 10 Vstupné: 30 Kč za osobu (pedagogický doprovod zdarma)
Kontakt pro objednání programů:
Mgr. Iva Krupauerová — tel.: (+420) 485 246 147 nebo (+420) 773 752 966, e‑mail: iva.krupauerova@muzeumlb.cz
Všechny programy pro školy lze po předchozí domluvě připravit také v odpoledních hodinách pro širokou veřejnost.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY LEDEN—ČERVEN 2017
ZA CÍSAŘE PÁNA
10. 1. — 10. 3. 2017

MŠ

ZŠI

60

ZŠII

90

Doprovodný program k výstavě „Náš císař“,
pořádané k výročí 100 let od úmrtí Františka Josefa I.
MŠ a 1. stupeň ZŠ (Prv, Vl, Čjs, Vv)
Jak se žilo před sto lety? Procházka domácím prostředím císaře pána zaměřená na pohled dětskýma očima, výroba licousů.
Učivo: Člověk mezi lidmi, vztahy mezi lidmi, dějiny regionu, obrazy z českých dějin.
Výstup: Žák poznává rozdíly mezi kulturním prostředím 19. století a současností, rozlišuje děj v minulosti
a přítomnosti, rozšiřuje si poznatky o činnostech člověka, lidské společnosti a podmínkách života lidí
v minulosti, umí popsat způsob života lidí a nejvýznamnější osobnosti období habsburské monarchie.
2. stupeň ZŠ (D, Zsv)
Program o životě na císařském dvoře ve druhé polovině 19. století, dobové hospodářství a politika,
každodennost i společenský život. Součástí programu jsou pracovní listy a výroba otočné pohlednice.
Učivo: Vznik Rakousko‑Uherska, postavení českých zemí v rámci habsburské monarchie, historie regionu.
Výstup: Žák si osvojuje znalosti české historie ve vybraném období, pozná osobnost císaře Františka Josefa I.
a seznamuje se s kulturním a politickým prostředím 19. století na našem území a česko‑německými vztahy.

CVIČÍM, CVIČÍŠ, CVIČÍME
1.—31. 3. 2017

MŠ

ZŠI

ZŠII

60

Doprovodný program k výstavě „Cvičím, cvičíš, cvičíme —
v libereckém Sokole“ pořádané u příležitosti výročí 155 let
tělovýchovné organizace SOKOL
MŠ a 1. stupeň ZŠ (Prv, Vl, Čjs, Tv)
Slyšeli jste někdy slova „všesokolský slet“, „sokolská jednota“ nebo „sokolovna“? Víte, že nepatří do ptačí říše,
ale k tělocviku a pohybu? Přijďte se podívat, jak se cvičilo v minulosti a jak cvičí sokolové dnes! Přitom se
trochu protáhneme a také zjistíme, jestli jde jen o největší svaly, nebo co je vlastně nejdůležitější…
Učivo: Místo, kde žijeme, lidé a čas, člověk a zdraví, zásady jednání a chování, pohybové hry.
Výstup: Žák poznává rozdíly mezi kulturním prostředím minulosti a přítomnosti,
rozšiřuje si poznatky o činnostech člověka, ví, co je fair play.
2. stupeň ZŠ (Čs, D, Zsv, Tv)
Přes své především tělovýchovné zaměření je Sokol také společenským hnutím, které sehrálo nemalou úlohu při budování
české státnosti, v ženském emancipačním hnutí i v řadě krizových momentů minulého století. Přijďte mezi tělocvičným
nářadím a náčiním objevovat spojnice s kulturou i zásadními událostmi posledních 150 let — ve světě i v našem regionu.
Učivo: Národní hnutí, utváření novodobého českého národa, občanská práva, kultura 19. a 20. století,
historie Liberce, význam pohybu pro zdraví, historie a současnost sportu.
Výstup: Žák propojuje znalosti z české historie i z minulosti regionu s dalšími oblastmi lidské činnosti,
dovídá se zajímavosti z dějin Sokola, uvědomuje si mravní přesah sportů vyjádřený fair play.

PSÍ KUSY
21. 3. — 26. 5. 2017

MŠ

ZŠI

60

Doprovodný program k výstavě
„CANIS PICTUS — pes na historické fotografii“
MŠ a 1. stupeň ZŠ (Prv, Čjs, Vv)
Máte rádi psy? To určitě nejste sami. Pes provází člověka již opravdu hodně dlouho. A tak není divu,
že se s ním lidé občas nechali zvěčnit — na obrazech a později na fotografiích. Přineste si s sebou
svého oblíbeného pejska (na obrázku, vyfoceného, plyšového…) a psí taškařice může začít!
Učivo: Lidé a čas, rozmanitost přírody.
Výstup: Žák se dovídá o zdomácnění psa a seznamuje se s jeho různými plemeny,
poznává staré fotografie, srovnává život v minulosti a dnes.

STÁLÉ EXPOZICE / DLOUHODOBÁ NABÍDKA
NA CHVÍLI MOTÝLEM…

MŠ

Doprovodný program ke stálé expozici „Příroda Liberecka“

ZŠI

90

MŠ a 1. stupeň ZŠ (Prv, Vl, Env, Čjs)
Program formou her seznámí se životním cyklem motýlů, nejznámějšími druhy motýlů u nás a se spoustou zajímavostí
z jejich života. Se staršími dětmi si také povíme, proč jsou motýli důležití a jak je v přírodě můžeme chránit.
Učivo: Rozmanitost přírody.
Výstup: Žák pozná a pojmenuje některé druhy motýlů, seznámí se s jejich chováním, uvědomuje si význam motýlů v přírodě,
ví o rovnováze v přírodě a seznamuje se s principy její ochrany.

JIZERKY ZNÁMÉ— NEZNÁMÉ
Doprovodný program ke stálé expozici „Příroda Liberecka“

MŠ

ZŠI

ZŠII

90

MŠ a 1. stupeň ZŠ (Prv, Vl, Čjs)
Procházíte se rádi v Jizerských horách? Víte, v čem se odlišují od jiných hor, které stromy a jaké rostliny
v nich rostou a jaká zvířata zde můžete potkat? Uhodnete, čí je stopa v blátě nebo upuštěné pírko? Přijďte
se do muzea dozvědět zajímavosti z jizerského lesa! Součástí programu je výtvarná dílna — v podzimním
a zimním období zaměřená na stopy zvířat, v jarním a letním na ptačí hnízda a vajíčka.
Učivo: Místo, kde žijeme, rozmanitost přírody.
Výstup: Žák si uvědomuje typické regionální zvláštnosti přírody, umí jednoduchým způsobem posoudit jejich význam,
chápe vliv působení člověka na krajinu a životní prostředí.
2. stupeň ZŠ (Př, Env)
Víte, čím jsou jizerské bučiny a rašeliniště jedinečné? Slyšeli jste, že se tu znovu objevil vlk? Dokážete
poznat stromy jen podle šišek nebo zvířata a ptáky pouze po hlase? Uhodnete, čí je stopa v blátě nebo
upuštěné pírko? Přijďte si otestovat, co všechno znáte a neznáte! Součástí programu je výtvarná dílna —
v podzimním a zimním období zaměřená na stopy zvířat, v jarním a letním na ptačí hnízda a vajíčka.
Učivo: Les jako celek, příroda našeho okolí.
Výstup: Žák umí uvést kladné a záporné příklady působení člověka na krajinu a příklady narušování ekosystému,
pojmenuje některé příklady výskytu zvířat a organismů v prostředí Jizerských hor.

JAK SE ŽILO V LIBERCI…
v období gotiky | renesance | baroka |
rokoka | klasicismu | secese

ZŠI

ZŠII

SŠ

60

Doprovodné programy k jednotlivým uměleckým slohům
ve stálé expozici užitého umění
Každý z těchto programů provede návštěvníky částí expozice věnované zvolenému období pomocí
fiktivního příběhu dvou postav z té doby. Zkoumáním vystavených předmětů i pomocí úkolů
v pracovních listech se účastníci dozvědí, jak se tehdy lidem žilo a jak Liberec vypadal.
1. stupeň ZŠ (Prv, Vl, Vv)
Učivo: Naše město, místo, kde žijeme, minulost naší země, lidé a čas, obrazy z českých dějin.
Výstup: Žák se orientuje v čase, chápe rozdíl mezi dějem v minulosti a v přítomnosti, pozná některá
historická a památná místa ve městě, rozeznává základní prvky vybraných historických epoch.
2. stupeň ZŠ (D, Čs, Čjs)
Učivo: Historické epochy, historie města, umělecké slohy.
Výstup: Žák pozná kulturní prostředí vybrané epochy, pozná některá historická místa ve městě,
orientuje se v základních pojmech z architektury a umění, umí charakterizovat vybraný sloh.
SŠ (D)
Učivo: Kulturní dějiny, historie regionu.
Výstup: Student pozná kulturní prostředí vybrané epochy, umí charakterizovat vybraný sloh.

NA STOLE A U STOLU

ZŠI

Doprovodný program ke stálé expozici užitého umění

ZŠII

60

Jídlo, stolování, hodování a celková etiketa při jídle patří od nepaměti ke každodenním lidským úkonům i vášni.
Program představí žákům nejen vybrané stolní servisy, příbory či nádoby k uchovávání potravin a nápojů od antiky
po současnost, ale také sociální a kulturní souvislosti stolování a stravování. Jak se v historii stravoval prostý lid
a jak bohatá aristokracie? Jaké rituály a zvyky se s jídlem pojí? Jak vypadaly recepty v minulosti a jak se do Čech
dostávaly exotické nápoje a potraviny? Součástí programu budou drobné tvůrčí aktivity a hry v prostorách výstavy.
1. stupeň ZŠ (Prv, Dv)
Učivo: Věci a činnosti kolem nás, dějiny hmotné kultury.
Výstup: Žák pozná různé předměty denní potřeby užívané v minulosti, porovnává způsob života dříve a dnes.
2. stupeň ZŠ (D, Zsv, Dv)
Učivo: Vnímání historického času, vývoj hmotné kultury, způsob života v jednotlivých historických epochách.
Výstup: Žák si umí představit vývoj hmotné kultury od antiky po období 19. století, seznamuje se s historií stolování
a jídelních návyků, přemýšlí o současné etiketě stolování a například o tom, jak kulturu stolování poznamenaly
fast‑foody či polévky do hrnečku.

PO STOPÁCH
STARÝCH ŘEMESEL

ZŠI

ZŠII

SŠ

60

90

Doprovodný program ke stálé expozici užitého umění
Projděte se napříč časem od dob antiky po 20. století a porovnejte, jaká kombinace řemesel, technik a materiálů
byla typická pro jednotlivá období. Můžete se těšit na výklad o zpracování dřeva, drahých i obecných
kovů, skla, keramiky, porcelánu a textilu, a to včetně praktických ukázek. Přijďte zjistit, kolik píle, zručnosti
a času bylo zapotřebí k vytvoření špičkových uměleckořemeslných předmětů z naší minulosti!
+ 30 minut — v případě zájmu lze program doplnit výtvarnou dílnou, kde si návštěvníci budou moci
jednu z představených technik vyzkoušet.
1. stupeň ZŠ (Prv, Čjs)
Učivo: Věci a činnosti kolem nás, dějiny hmotné kultury.
Výstup: Žák umí odlišit řemesla minulosti, poznává způsoby výroby a práce, rozezná vlastnosti různých materiálů.
2. stupeň ZŠ (D, Čs, Čjs)
Učivo: Kulturní dědictví, činnosti a řemesla kolem nás.
Výstup: Žák si osvojuje typické znaky jednotlivých historických epoch, umí pojmenovat různá řemesla,
pozná zaniklá řemesla, rozlišuje vlastnosti různých materiálů.
SŠ (D)
Učivo: Dějiny hmotné kultury.
Výstup: Student pozná kulturní prostředí minulosti, umí pojmenovat různá umělecká řemesla,
z předmětů denní potřeby dokáže vysledovat proměny životního stylu.

HRACÍ STROJE
Doprovodný program k interaktivní expozici
mechanických hudebních automatů

MŠ

ZŠI

ZŠII

60

Hra na hudební nástroje vždy vyžadovala — a vyžaduje — určité hudební nadání, které ale není dáno každému.
Proto se nelze divit opakovaným pokusům sestavit nástroj, který by uměl hrát téměř sám. Přijďte do muzea
za nejrůznějšími historickými hracími stroji a strojky! Vyzkoušíte si, na jakém principu fungují, povíme si
něco více o jejich druzích, podobách a vynálezcích — a na některé z nich si budete moci i zahrát.
MŠ a 1. stupeň ZŠ (Hv, Prv)
Učivo: Já a lidské výtvory, lidé a technika, melodie, hudební nástroje, hudební stroje.
Výstup: Žák pozná různé druhy automatofonů, rozeznává jednotlivé skladby, autory hudebních strojů.
2. stupeň ZŠ (Hv, D)
Učivo: Hudební nástroje a stroje v dějinách, technické vynálezy, rytmus.
Výstup: Žák si osvojí princip fungování hudebních strojů, dokáže rozeznat hudební nástroj od automatofonu,
pozná jména některých výrobců hudebních strojů.

MUZEA V ČESKÝCH ZEMÍCH —
HISTORIE A SOUČASNOST

ZŠII

SŠ

90

Doprovodný program k historii budovy Severočeského muzea
Kde se tu vlastně vzalo muzeum? Jak vzniklo, kde sídlilo, jaké bylo jeho postavení ve společnosti — a jak se proměňovalo
do dnešních dnů? Přijďte se dozvědět něco nového nejen o historii a architektuře a podívat se do zákulisí výstav
a expozic — na muzeum jako takové!
2. stupeň ZŠ a SŠ (D, Zsv)
Učivo: Místo, kde žijeme, kulturní život v obci, důležité kulturní budovy, architektura 19.—20. století.
Výstup: Žák se orientuje v historických souvislostech spojených se vznikem instituce muzea, prohloubí si
znalosti o historismu v architektuře, zná zajímavosti o fungování a činnosti, chápe poslání instituce muzea.

Severočeské muzeum v Liberci
příspěvková organizace
Masarykova 11, 460 01 Liberec I
muzeumlb@muzeumlb.cz
(+420) 485 246 111
www.muzeumlb.cz

OTEVŘENO DENNĚ MIMO PONDĚLÍ 9—17,
VE STŘEDU DO 18 HODIN

