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VYSVĚTLIVKY
určeno pro mateřské školy
cena za žáka

společenskovědní obor

15 Kč

ZŠ

určeno pro základní školy

kreativní obor

MŠ

15 Kč

SŠ
15 Kč

45´

cena za žáka
určeno pro střední školy
cena za žáka

přírodovědný obor

celoroční program

astronomický program

doba trvání programu

Vážení pedagogové,
dovolte, abychom Vám, jako každoročně, nabídli programy pro žáky, které
připravili odborní pracovníci z poboček Muzea regionu Valašsko, p. o., a to:
zámek Vsetín, Hvězdárna Vsetín, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí a zámek
Lešná u Valašského Meziříčí
Programy pro žáky jsou určeny jak dětem z mateřských, tak i základních škol
a středoškolákům. Je možné je využít v rámci výuky, k doplnění učiva, k realizaci
vybraných průřezových témat i k rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
Výukové programy s prvky interaktivity pro Vás připravuje tým odborníků napříč
vědními obory od archeologie, historie, etnografie a kunsthistorie k přírodním
vědám včetně environmentální výchovy. Programy jsou připravovány zejména ke
stálým expozicím jednotlivých muzejních objektů, ale i k aktuálním výstavám či
událostem (Vánoce, Velikonoce, Den Země atd.). Muzeum v rámci programů
nabízí využití rozsáhlých sbírek, které jsou autentickými doklady života místních
lidí a podávají svědectví o okolní krajině, o regionu.
Nabízené programy jsou lektorovány a uváděny odborníky, často samotnými
kurátory sbírek a výstav. Podařilo se nám vybudovat moderní tým odborníků
s pedagogickým vzděláním, který je tu pro Vás. Je to součást strategie
otevřeného moderního muzea.
Vzdělávací lektorské programy jsou zpracovány v návaznosti na učivo RVP pro
příslušnou věkovou skupinu. Tvořivé a hravé lektorské programy pak
doporučujeme například pro mateřské školy, pro školní družiny, kroužky
a zájmové útvary. Všechny programy nabízí žákům kromě vědomostí i zážitek
a poznávání nového prostředí. Sbírkové předměty mají své příběhy a jejich
prostřednictvím se žáci lépe učí a poznávají nové věci.
Pro učitele jsme připravili v letošním školním roce v rámci DVPP čtyři vzdělávací
programy. Jejich cílem je otevřít muzeum škole a inspirovat učitele, nabídnout jim
možnost odborného růstu i rozvoje v oblasti, která je zajímá.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
pracovníci Muzea regionu Valašsko, p. o.

ZÁMEK VSETÍN
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
telefon: +420 571 411 690

UPOZORNĚNÍ – zámek Vsetín se pro veřejnost otevře
v listopadu 2015.

Příroda ve věži

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Těsné vztahy člověka, přírody a krajiny. V každém patře zámecké věže navštívíme
životní prostředí typických zástupců zdejší fauny a flóry a objevíme jejich příběhy.
Čeká nás poznávací hra i výhled z ochozu věže.
Lektorský program je veden formou badatelské exkurze ve věži s prezentací.

Tajemství valašských kamenů

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Poznejte geologické speciality svého domova! Jaké zkameněliny a polodrahokamy
zde najdeme? Jak rostou a klesají hory? Pojďme objevovat krásu a rozmanité
příběhy kamenů, ze kterých je poskládána valašská krajina!
Lektorský program je veden formou badatelské exkurze s prezentací.

Až naprší a uschne

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Proč je voda cennější než zlato, jaký je příběh vodní kapky a kdy voda naopak
škodí? Očima biologů objevíme život kolem vod a pak se pomocí interaktivní hry
budeme snažit zabránit následkům povodní a sucha.
Lektorský program je veden formou badatelské exkurze s prezentací.

Ze života hmyzu

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Po valašských loukách a pastvinách nás provede motýl Modrásek a představí nám
běžné, ohrožené, užitečné i škodlivé zástupce hmyzí říše. Ucítíte, jak voní plástve
včelího úlu a jaké profese zastávají včelí dělnice. Co má na starosti mravenčí
královna? Dozvíte se také, kterému motýlovi chutná maso.
Lektorský program je veden formou badatelské exkurze ve věži s prezentací.
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Lesem s medvědem

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Pralesy na Valašsku a velké šelmy. Jak se zachovat při setkání s medvědem,
jak funguje vlčí smečka a jaké prostředí vyhovuje rysům? Na tyto a jiné otázky si
budeme odpovídat spolu se slavným medvědem Míšou z Brodské a rysem Dixim.
Lektorský program je veden formou badatelské exkurze ve věži s prezentací.

Ptačí příběhy

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Jak vzniklo pořekadlo „krade jako straka” nebo „spí jako dudek“? Proč sovy létají
neslyšně a dravci dokáží neuvěřitelné akrobatické kousky? Životem našich
opeřenců nás provede moudrá sova.
Lektorský program je veden formou badatelské exkurze ve věži s prezentací.

Zámecký park

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Poznejte exotické i domácí stromy Zámeckého parku! Jaký je význam městské
zeleně a jací živočichové se v parcích ukrývají? A k čemu slouží broukoviště?
Lektorský program je veden formou badatelské exkurze do parku.

Po stopách divočiny

90´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

15 Kč

Zaměřeno na pobytové znaky naší zvěře, zejména pak na otisky stop.
Součástí je odlévání sádrových odlitků a hra Slepý stopař!
Lektorský program s tvořením.

Barevné zázraky přírody

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

15 Kč

Barvy z pohledu fyzika, meteorologa, zoologa, botanika i antropologa. Proč je
obloha modrá a jak vzniká duha? K čemu slouží zelené barvivo chlorofyl a jak se
dívá na svět moucha? Objevte kouzlo barev v přírodě!
NOVINKA, multimediální lektorský program s tvořením.

Pod jménem Valachů

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Program ke stálým zámeckým expozicím. Žáci se v rámci programu seznámí hravou
formou s kolonizací Valašska, valašskými rebeliemi, zbojnictvím a životem
obyčejných lidí v kraji.
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V templářském sklepení

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Program o historii templářského řádu a životě lidí ve středověku, odehrává se
v prostorách zámeckého sklepa, kde si žáci mohou například vyzkoušet přípravu
chlebové placky.

Na vsetínském zámku

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Program představuje jednoho z nejvýznamnějších majitelů vsetínského zámku
Albrechta z Valdštejna a ukazuje život šlechty v období renesance. Součástí je
prohlídka zámku a zbraní z třicetileté války v expozicích.

Partyzánskou stezkou

45´

SŠ

ZŠ

15 Kč

15 Kč

V průběhu programu jsou žáci seznámeni s protinacistickým odbojem na Vsetínsku
během druhé světové války a každodenním životem za protektorátu. V expozici
mohou účastníci vyzkoušet armádní výzbroj a výstroj.

Moravský Edison

45´

SŠ

ZŠ

15 Kč

15 Kč

Program probíhající v zámeckých expozicích o významném vsetínském rodákovi
Josefu Sousedíkovi, zároveň ukazuje proměnu Vsetína v průmyslové centrum
Valašska.

Cesta do pravěku

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

15Kč

Program zavede žáky do pravěku a ukáže, jak lidé v tomto období bydleli,
stravovali se a vyráběli nástroje. Program bude probíhat v rámci výstavy Pravěk.
TERMÍN: duben–červen 2016

Kapitolky z dějin regionálního výtvarného umění
Malířství, sochařství, architektura a design na Valašsku – přednášky s prezentací
v PP (téma po dohodě s pedagogem, kontakt: mehesova@muzeumvalassko.cz).

4

45´

SŠ
15 Kč

45´
60´

Od kolébky po rakev

SŠ

ZŠ

15 Kč

15 Kč

Program seznamuje formou komentované prohlídky, badatelských listů a didaktických her
s rodinnými zvyky spojenými s narozením, svatbou a skonem na Valašsku v minulosti.
Možno pokračovat samostatnou domácí badatelskou prací žáků, vedoucí následně ve
společný výstup muzea a školy – výstava apod.

Šikovné ruce

45´
60´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Program na téma lidové podomácké výroby na Vsetínsku a o využívání místních
přírodních materiálů (dřeva, kamene, vlny aj.).

45´
60´

Velikonoce na Valašsku

ZŠ

MŠ

15 Kč

10 Kč

Program o velikonočních zvycích s tvořivými dílnami. Vyzkoušíte si namalovat
velikonoční kraslici, uplést pomlázku a mnohé další.
TERMÍN: 1. 3. – 25. 3. 2015

Vánoce na Valašsku

45´
60´

ZŠ

MŠ

15 Kč

10 Kč

45´
60´

SŠ

ZŠ

15 Kč

15 Kč

Program o vánočních zvycích a tradicích s tvořivými dílnami.
TERMÍN: 1. 12. 2015 – 18. 12. 2015

Za tajemstvím místních názvů

Program k výstavě Tajemství v názvech ukrytá s možností poznávací vycházky po městě.
TERMÍN: duben–červen 2016

Roky s barvami

45´
60´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Kde čerpá malíř inspiraci? A co se děje, když se nechá okouzlit krásou a řečí barev?
Aktivizující program s výtvarným tvořením k výstavě klasika výtvarného umění v regionu
akademického malíře I. Hartingera.
TERMÍN: od 2. listopadu 2015 po dobu výstavy
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45´
60´

Kdo má židli, ten si bydlí…

SŠ
15 Kč

Čím jsou židle „thonetky“ jedinečné? Aktivizující program s výpravou do historie „sezení“
a s výrobou drobných modelů ohýbaných židlí inspirovaných exponáty z expozice
ohýbaného nábytku.

45´
60´

Ohnout nebo zlomit?

SŠ
15 Kč

Čím jsou „thonetky“ jedinečné? Aktivizující program s výtvarným tvořením o historickém
i současném designu ohýbaného nábytku.

Malířova paleta

45´
60´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Výtvarná dílna o míchání barev, jejich zákonitostech i o jejich působení na člověka (barva
jako tón, chuť, nálada či symbol). Barva není jen to, co vidíme, ale i to, co o ní víme.

Ze sochařského ateliéru

45´
60´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Nahlédnutí do tvůrčího světa mladé sochařky Kristiny Veskové – aktivizující program
s výtvarným tvořením za účasti autorky vystavených děl.
TERMÍN: podzim 2016
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AKCE A SOUTĚŽĚ

Přírodovědná soutěž Jaloveček

27.–29. 1. 2016

Tradiční přírodovědná soutěž Jaloveček pro žáky základních škol, naplňující cíle
průřezového tématu Environmentální výchova a procvičující učivo prvouky a přírodovědy
v souvislostech, bude tentokrát věnována barvám v přírodě.
Kontaktní osoba: Jan Husák, husak@muzeumvalassko.cz, +420 606 535 262

Barevné jarní prázdniny

1.–5. 2. 2016

Zábavný program pro rodiny s dětmi plný soutěží a tvoření bude letos věnován barvám
v přírodě, kultuře a umění.
Kontaktní osoba: Jan Husák, husak@muzeumvalassko.cz, +420 606 535 262

Ptačí dny

6.–9. 4. 2016

Duben je měsícem ptactva a právě jim bude věnovaný cyklus plný soutěží, workshopů,
přednášek, terénních exkurzí a hlavně praktických ukázek živých exemplářů. Program je
určen pro školy i pro širokou veřejnost.
Kontaktní osoba: Jan Husák, husak@muzeumvalassko.cz, +420 606 535 262

ŽA-BA-KO, žákovská badatelská konference

5. 5. 2016

Přírodovědná konference pro žáky ZŠ, kde mohou představit výsledky svého
přírodovědného bádání.
Kontaktní osoba: Jaroslava Ševčíková, jaroslavasevcikova@seznam.cz, +420 732 234 692

Fotosoutěž: Valašsko, můj domov

JARO 2016

Soutěž o nejpovedenější valašskou fotografii. Soutěží se ve dvou kategoriích: příroda / lidé
a kultura. Nejlepší fotografie budou dle hodnocení odborné poroty oceněny a vystaveny
v prostorách zámku Vsetín.
Kontaktní osoba: Pavel Mašláň, maslan@muzeumvalassko.cz, +420 571 411 690
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ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: +420 571 611 764

Medvěd hnědý na Valašsku

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Naučíme se, jak se zachovat při setkání s medvědem. Zjistíme, čím se živí, co dělá v zimě
nebo jak vypadají jeho pobytové znaky v přírodě. Přijďte si prohlédnout Míšu z Brodské
– nejznámějšího medvěda na Valašsku a poslechnout si jeho poutavý příběh.

Ptačí svět

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Ptáci – seznámíme se s jejich vývojem, stavbou těla a rozdělením do skupin. Zajímá Vás,
kdo k Vám létá na krmítko, kdo má nejzajímavější hnízdo nebo kdo je šampiónem
v cestování? Ukážeme si řadu vycpanin a naučíme se rozeznávat základní druhy ptactva
dle zpěvu.

Po stopách velkých šelem

60´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

15 Kč

Medvěd, vlk a rys – patří už jen do muzea nebo i do naší přírody? Seznámíme se
s životem šelem a s tím, co je ohrožuje. Naučíme se rozpoznávat jejich pobytové znaky
a vytvoříme si sádrové odlitky stop.

Herbář aneb Pojďte si hrát s květinami

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

15 Kč

Jak vyrobit herbář? Základní pravidla tvorby, techniky sběru rostlin, preparace, sušení
a určování. Význam herbáře, prohlídka vzácného Mattioliho herbáře z roku 1562.
Lektorský program s tvořením.

Mokřadem suchou nohou

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Význam vody v krajině – pro které rostliny a živočichy je toto prostředí domovem, co se
skrývá mezi rákosím i pod vodní hladinou? Pronikneme do tajemných zvuků mokřadů.
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Zámecký park – exkurze

60´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Park jako významný městský biotop. Historie parku u zámku Kinských. Poznávání
domácích i exotických dřevin, vzácných i běžných bylin i zástupců živočišné říše.
Lektorský program je veden formou exkurze do Zámeckého parku.

Není houba jako houba

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Přijďte se seznámit s našimi známými i méně obvyklými druhy hub, jejich životním cyklem,
stavbou, významem, druhy jedlými, nejedlými i jedovatými. To vše zábavnou formou
doplněnou o řadu interaktivních prvků.
Navštivte výstavu živých hub v termínu 22.–27. 9. 2015.

Dobrý sluha, zlý pán

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Seznamte se s tradicí hasičství a historií hasičských spolků na Valašskomeziříčsku.
Povíme si, jaký je vliv požáru na krajinu a zda je oheň vždy jen zlý. Naučíme se zásady
první pomoci a zjistíme, co všechno obnáší hasičské řemeslo.
Program je připraven k hasičské expozici „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.”

Barevné zázraky přírody

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

15 Kč

Barvy z pohledu fyzika, meteorologa, zoologa, botanika i antropologa. Proč je obloha
modrá a jak vzniká duha? K čemu slouží zelené barvivo chlorofyl a jak se dívá na svět
moucha? Objevte kouzlo barev v přírodě!
NOVINKA, multimediální lektorský program s tvořením.
TERMÍN: listopad 2015 – červen 2016

Spletitost gobelínu

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Co je to gobelín a z čeho se vyrábí? Příběh gobelínu od ovčího rouna až ke tkanému
uměleckému dílu děti zažijí v teoretické i praktické rovině. Vyzkouší si kramplování vlny,
i samotné tkaní, kdy se zapojí do tvorby nekonečného koberce.
Lektorský program je připraven k expozici „Sklo a gobelíny“.

Budiž světlo!

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Čím se dřív doma svítilo? Proč jsou stínítka ke světlům skleněná a jak se sklo vyrábí?
Historie svícení včetně vynálezu žárovky, funkce a smysl dynama a také pohled do největší
sbírky osvětlovacího skla v České republice.
Lektorský program je připraven k expozici „Sklo a gobelíny“.
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Historie a architektura Valašského Meziříčí

60´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Komentovaná vycházka Valašským Meziříčím. Nabídneme zajímavosti ze středověkého
vývoje města a jeho nejstarších dějin. Připomeneme si, které události se zapsaly do jeho
současné tváře i vize do budoucna.
Program je veden formou exkurze.

Jak se žilo na zámku

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Vznešenou dámou, zdvořilým pánem či rozverným dítkem? Jaký byl život šlechty
v minulosti? Odbornou, ale hravou formou seznámíme žáky s historií zámku Kinských
a města Valašské Meziříčí. Možnost objednání kostýmované prohlídky.
Lektorský program k expozicím „Jak se žilo na zámku“ a „Hračky ze zámku a podzámčí“.

Za tajemstvím knih

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Hravou formou se seznámíte s jednou z nejcennějších sbírek valašskomeziříčského muzea
– sbírkou starých tisků a rukopisů. Využijte jedinečnou příležitost prohlédnout si tyto
skvosty na vlastní oči.
Lektorský program je připraven k expozici „Staré knihy vyprávějí“.

Ztracený svět našich předků

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

15 Kč

Život našich předků se řídil koloběhem přírody. Přijďte se seznámit s dnes již téměř
zapomenutými tradicemi, zvyky a řemesly. Součástí programu je také tematické tvoření.

Muzejní škola archeologie

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Seznamte se s prací archeologa. Představíme si archeologický výzkum, praktické ukázky
dokumentace, výbavy, prohlédneme si vzácné regionální nálezy a naučíme se práci
s detektorem kovů.
Program je možno spojit s exkurzí na blízkou archeologickou lokalitu.

Skotsko, magický sever Británie

45´

SŠ

ZŠ

15 Kč

15 Kč

Multimediální cestovatelská přednáška – navštívíme skotská města, památky i přírodní
skvosty, budeme hlasovat o skotské nezávislosti a bonusem na závěr bude ohnivý
vikingský festival na Shetlandských ostrovech.
Program je připraven k fotografické výstavě „Skotsko ve fotografii“.
TERMÍN: 17. 5. – 30. 9. 2015
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Komiksoví hrdinové

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Jaké vlastnosti má hrdina a kdy je jich nejvíc zapotřebí? V programu k interaktivní výstavě
současného autorského komiksu se děti seznámí s historií komiksové tvorby, nafotí si svůj
vlastní komiks a vyzkouší novou výukovou hru Československo 38–89: Atentát.
Lektorský program je připraven k výstavě „O půl třetí na náměstí“.
TERMÍN: 5. 6. – 27. 9. 2015

Kámen v pravěku

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Vyzkoušíme si, jak se v pravěku mlelo obilí, jak vypadala a chutnala mouka. Přijďte okusit,
jak náročný byl život člověka z doby kamenné. Naučíme se práci s žernovem, zrnotěrkou,
vrtákem a pazourkem. Představeny budou také zkameněliny a polodrahokamy.
Program je připraven k výstavě „Od kamene k soše“ v kostele sv. Trojice, Valašské Meziříčí.
TERMÍN: 15. 6. – 30. 9. 2015, 14. 6. – 30. 9. 2016

Sběratelský svět Ferdinanda Hradila

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

15 Kč

Připomeňme si výročí regionálního sběratele F. Hradila. Průřez jeho sběratelskou činností
od vzácných ptáků přes hmyz až po herbář. Seznámíme se s preparátorstvím, naučíme se
poznávat řadu druhů přírodnin, připraveno je také tvoření.
Program je připraven ke stejnojmenné výstavě.
TERMÍN: 19. 9. – 22. 11. 2015

Život plný námahy

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Valašský venkov byl v minulosti místem tvrdé práce a každodenní dřiny. Zjistíme, co
obnášela jednotlivá řemesla a jaká byla obživa místních obyvatel. Vyzkoušíme si, jak
náročné je mletí mouky, výroba šindelů, zpracování vlny a řada dalších činností.
Program je připraven ke stejnojmenné výstavě.
TERMÍN: 8. 10. 2015 – 17. 1. 2016

Babiččiny Vánoce

60´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

15 Kč

Advent a vánoční zvyky. Vyzkoušíme si často již zapomenuté štědrovečerní obyčeje
a nahlédneme do tajů vánoční magie. Prohlédneme si výstavu plstěných betlémů
a vyrobíme vánoční dekoraci.
Lektorský program s tvořením je připraven k tradiční vánoční výstavě.
TERMÍN: 29. 11. 2015 – 17. 1. 2016

Ptáci na krmítku

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Zajímá Vás, se kterými druhy ptáků se můžeme setkat na krmítku? Čím je nalákat a čeho
se při přikrmování naopak vyvarovat? Seznámíme se s řadou druhů ptáků, s tím, co rádi
jedí, jak zpívají. Ukážeme si vycpané preparáty řady druhů.
Zájemci se ve dnech 19. a 20. 1. 2016, 16. a 17. 2. 2016 mohou
zúčastnit ornitologické exkurze do Zámeckého parku. Program vhodný pro zimní měsíce.
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Stopy 2. světové války

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Poznejme zásadní okamžiky 2. světové války. Jaký měla dopad tato tragická etapa lidských
dějin na náš region? Poznejme její zapomenuté hrdiny, kteří umírali, aby jiní mohli žít.
Program je připraven k výstavě o 2. světové válce na Valašsku.
TERMÍN: 4. 2. – 22. 5. 2016

Báječné létající stroje

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

15 Kč

Objevme nejdůležitější mezníky v letecké historii. Seznámíme se s vývojem létajících strojů
od horkovzdušných balónů přes vzducholodě, kluzáky až po moderní stíhačky.
Program je připraven k výstavě o 2. světové válce na Valašsku.
TERMÍN: 4. 2. – 22. 5. 2016

Velikonoce v muzeu

60´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

15 Kč

Víte, proč slavíme Velikonoce? Na již tradiční jarní výstavě se seznámíme s místními,
mnohdy již téměř zapomenutými, zvyky a tradicemi. Řadu z nich si vyzkoušíte, připraveno
je rovněž tematické tvoření.
Lektorský program s tvořením je připraven k tradiční velikonoční výstavě.
TERMÍN: 13. 3. – 3. 4. 2016

Kdo si hraje, nezlobí

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

15 Kč

Posláním hračky bylo nejen pobavit, ale především připravit děti na budoucí život. Přijďte
si prohlédnout chlapecké i dívčí hračky – vojáčky, vláčky, panenky nebo kočárky. Všichni
pak jistě ocení interaktivní vědomostní hry s evropskou tematikou.
Program je připraven k výstavě hraček.
TERMÍN: 29. 5. – 11. 9. 2016
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AKCE A SOUTĚŽĚ

Komiksová dílna

17. 9. 2015 | 8:00–15:00 HODIN

Tvoření komiksových stripů a fotokomiksů spojené s exkurzí do historie komiksové tvorby.
V rámci dílny se děti seznámí i se současnou komiksovou tvorbou a skrze čítárnu
i s nabídkou komiksů valašskomeziříčské a vsetínské knihovny.
Akce je připravena k výstavě „O půl třetí na náměstí“.

Kamenné dopoledne

24. 9. 2015, 23. 6. 2016 | 8:00–12:00 HODIN

V malebném kostele sv. Trojice si děti vlastnoručně vyzkouší dovednosti pravěkého
a středověkého člověka. Těšit se mohou na štípání pazourku, tvorbu pravěké keramiky
na ručním hrnčířském kruhu, mletí mouky, psaní a rytí do břidličné tabulky.
Probíhá v kostele sv. Trojice, Valašské Meziříčí.

Uspávání broučků

16. 10. 2015 | 16:00 HODIN

Tradiční akce pro děti i dospělé, která je spojená s lampiónovým průvodem a symbolickým
uložením přírody k zimnímu spánku.
Probíhá v kostele sv. Trojice, Valašské Meziříčí.

Řemeslné dopoledne – Devatero kvítí

5. 11. 2015 | 8:00–14:00 HODIN

Proč naši předkové věřili v tajemnou moc devatera kvítí a jak se léčili? Seznámíme se
s léčivými rostlinami, vyrobíme si bylinné mýdlo a přírodními barvivy nabatikujeme
ubrousek.
Program je připraven k výstavě „Život plný námahy“.

Soutěž: Kde končí chleba a začíná kamení

9.–13. 11. 2015

Valašský venkov byl v minulosti místem nikdy nekončící práce a boje o každodenní přežití.
Vraťte se s námi v čase a vyzkoušejte na vlastní kůži každodenní dřinu našich předků.
To vše v interiérech výstavy „Život plný námahy“.
Soutěž je připravena pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
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Řemeslné dopoledne – Tradiční zpracování dřeva

19. 11. 2015 | 8:00–14:00 HODIN

Zajímá Vás zpracování dřeva tradičními metodami? Vyzkoušeli byste si rádi, jak se dřevo
opracovává dnes? Vyrobíme si tradiční dřevěné hračky a dekorace.
Program je připraven k výstavě „Život plný námahy“.

Řemeslné dopoledne – Adventní čas

3. 12. 2015 | 8:00–14:00 HODIN

Čím se obyvatelé valašských chaloupek v minulosti bavili za dlouhých zimních večerů? Co
přinášel čas adventu? Vyzkoušíme si zpracování surové ovčí vlny a upečeme si tradičního
kynutého čertíka.

Řemeslné dopoledne – Jednou v roce na Vánoce

17. 12. 2015 | 8:00–14:00 HODIN

Vyrobíme si vytlačovaný medový perník do vyřezávaných dřevěných forem, tradiční
vánoční ozdoby, seznámíme se s vánočním věštěním a dalšími zvyky našich předků.
Program je připraven k výstavám „Život plný námahy“ a „Vánoce“.

Řemeslné dopoledne – Rozpustilý masopust

14. 1. 2016 | 8:00–14:00 HODIN

O masopustu ještě vládne zima, ale ve vzduchu je již cítit příslib jara. Jak a proč oslavovali
naši předkové toto rozverné období roku? Ochutnáme tradiční masopustní pokrmy
a vlastnoručně upečeme chlebové placky.
Program je připraven k výstavě „Život plný námahy“.

Barevný svět – malířova paleta

21. 1. 2016, 25. 2. 2016 | 8:00–12:00 HODIN

Výtvarný workshop, na kterém si děti osvojí míchání barev a jejich zákonitosti a zjistí,
z čeho se barvy vyráběly. Samy si pak vyzkouší techniky pravěké jeskynní malby
a nahlédnou do mystického světa barev a jejich vlivu na psychiku člověka.

Pololetní prázdniny v muzeu

29. 1. 2016 | 9:00–16:00 HODIN

Přijďte si užít pololetní prázdniny do muzea! Od 9:00 do 16:00 hodin jsme pro Vás
připravili pestrý program plný zajímavostí, her a zábavy. Ten, kdo navíc přinese ukázat
do muzea své vysvědčení, má vstup na akci zdarma.
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Jarní prázdniny v muzeu

2.–5. 2. 2016 | 9:00–16:00 HODIN

Přijďte si užít jarní prázdniny do muzea! Čeká Vás pestrý program plný zajímavostí,
her a zábavy. Připravili jsme pro Vás na každý prázdninový den řadu hravých aktivit.
Tak neváhejte, jste srdečně zváni!

Den Země

21. 4. 2016 | 9:00–17:00 HODIN

Oslavte s námi Den Země! Děti i dospělé čeká řada přírodovědně zaměřených her, úkolů
a soutěží o krásné ceny. Navštívit můžete výstavy muzea a hravé středisko Modrásek.
V zámku Kinských i přilehlém parku Vás čeká spousta zajímavostí. Vstup na akci je volný.

Baruchova hračkářská a grafická dílna

2. 6. 2016 | 8:00–14:00 HODIN

Malování dřevěných hraček, výroba vlastních ex libris, tisk vícebarevné grafiky a zkouška
vlastní zručnosti při tvorbě linorytů a dřevorytů – to vše čeká děti na workshopu
inspirovaném výtvarným světem Jožky Barucha, jehož výročí si letos připomínáme.

OSTATNÍ NABÍDKA PRO ŠKOLY A MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
Pro zájemce z řad mimoškolního a zájmového vzdělávání, příměstských táborů atd.
nabízíme možnost vytvoření individuálního programu vycházejícího z naší celoroční
nabídky dle Vašich požadavků.
Pro Vaše žáky rádi připravíme odbornou tematickou přednášku
z oblasti přírodních i společenských věd dle Vašich konkrétních přání a požadavků.
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ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
Lešná 1, 756 41 Lešná u Valašského Meziříčí
telefon: +420 571 635 239

Po stezkách zámeckých zahradníků

60´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

MŠ a 1. stupeň ZŠ: Procházka zámeckým parkem podle fáborků, na stanovištích plnění
úkolů, pozorování přírody, našich i cizokrajných stromů. Lektorka v kostýmu zahradnice.
2. stupeň ZŠ a SŠ: Komentovaná prohlídka parku, orientace podle mapy, typy historických
zahrad, odhalování indicií o zaniklých stavbách v parku.
Za nepříznivého počasí varianta v přírodovědné expozici zámku.

Život stromu

45´

ZŠ

MŠ

15 Kč

10 Kč

Životní cyklus stromu od semenáčku po tlející pařez, části stromu, strom jako domov,
potravní pyramida, význam zeleně, tajemství letokruhů 300leté jedle, zkoumání listů.
Probíhá v přírodovědné herně nebo v zámeckém parku.

Ze staré školy

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

15 Kč

15 Kč

10 Kč

Přeneseme se do doby, kdy pomocníkem učitele byla rákoska, důležitým předmětem
krasopis, třída voněla inkoustem a topilo se v kamnech. Ukázka starých pomůcek, školní
desatero, původní třídní kniha.
Program v expozici historické školní třídy.

Tajemství starého sekretáře

45´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

15 Kč

Příběh dřevěného barokního sekretáře a jeho tajných zásuvek, využití dřeva v zámeckých
pokojích, struktura a vlastnosti dřeva, cizokrajné druhy dřeva, jeho zpracování.
Program v expozici dřeva a v zámeckých pokojích.

Jak se baví páni

45´

ZŠ

MŠ

20 Kč

15 Kč

Panské lovy, ukázka zbraní, zvukové ukázky. Poznávání exponátů divoké zvěře a jejích stop.
Nahlédnutí do zámeckých komnat – další způsoby panské zábavy.
Program v přírodovědné herně a zámeckých pokojích.
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Můj dům – můj zámek

45´

ZŠ1

MŠ

20 Kč

15 Kč

Je lepší přepychová komnata, nebo moderní pokoj? Rozdíl mezi domem a zámkem,
stavební materiály a výzdoba.
Program v zámeckých pokojích.

Napříč staletími

60´

SŠ

ZUŠ

ZŠ2

20 Kč

20 Kč

20 Kč

Posloupnost stavebních slohů od gotiky po neoslohy vztažená ke stavebnímu vývoji
zámku. Prohlídka od nejstarších částí zámku k nejnovějším.
Program v zámeckých pokojích.

S princeznou v komnatách

45´

ZŠ1

MŠ

20 Kč

15 Kč

Kostýmovaná prohlídka zámeckých pokojů se zábavnými aktivitami – jak se žilo na zámku,
skládání erbu, nácvik zámecké etikety.
Program v zámeckých pokojích.

45´
60´

Ve znamení rodu

SŠ

ZŠ

20 Kč

20 Kč

Ze zákulisí heraldiky – šlechtický rod, erb a jeho součásti, skládání erbu, výroba vlastního
erbu z barevných sypaných písků.

45´
60´

Pískohraní

SŠ

ZŠ

20 Kč

20 Kč

Tvoření obrázků z barevných sypaných písků. Tematicky zaměřené na přírodu a sezónní
svátky (Velikonoce, Vánoce).

Den stromů

90´

SŠ

ZŠ

MŠ

30 Kč

30 Kč

20 Kč

Zdraví roste na stromě aneb hry s ovocem a o ovoci. Využití ovoce v kuchyni, vlastnoruční
lisování moštu, výroba jablečného prostírání, volba nejkrásnějšího jablka.
Program k výstavě starých a krajových odrůd jablek.
TERMÍN: 12.–30. 10. 2015
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Ptáci v zimě

60´
90´

ZŠ

MŠ

30 Kč

20 Kč

Obrázky a vycpaniny ptáků, které můžeme vidět v zimě na krmítku. Hlasy ptáků
a ptačí hry, procházka do parku ke krmítku. Čím ptáky v zimě přikrmovat? Výroba
tukového krmítka.
TERMÍN: 17. 11. – 18. 12. 2015

Stromy v zimě

60´
90´

ZŠ

MŠ

20 Kč

15 Kč

Proč stromy v zimě nemají listí, jak se chladnému období přizpůsobí stálezelené stromy,
rozeznávání stromů podle pupenů, kůry, šišek. Kůrové puzzle, frotáž kůry. Procházka
k opadavým jehličnanům z doby dinosaurů.
TERMÍN: 17. 11. – 18. 12. 2015

Adventní a vánoční zvyky

45´

ZŠ

MŠ

15 Kč

10 Kč

Význam adventu, postavy sv. Martina, Barbory, Lucie, Mikuláše, vánoční příběh, lití olova,
věštění budoucnosti a další tradiční zvyky.
TERMÍN: 17. 11. – 18. 12. 2015

Vítání jara

45´
60´

ZŠ

MŠ

15 Kč

10 Kč

Velikonoce jako svátky jara – co dělají na jaře lidé, zvířata a rostliny, staré dětské hry,
pletení pomlázky, výroba Moreny.
TERMÍN: 8.–25. 3. 2016

Velikonoční zvyky

45´
60´

ZŠ

MŠ

15 Kč

10 Kč

Proč a jak se slaví Velikonoce – sváteční stůl, symbolika barev, tajemství barvení vajec,
ukázka zdobení kraslic, tradice naše i cizí.
Probíhá jako prohlídka velikonočně vyzdobených zámeckých pokojů.
TERMÍN: 8.–25. 3. 2016

Den Země

90´

ZŠ

MŠ

30 Kč

20 Kč

Ukryto pod zemí aneb podivuhodný život ve tmě z říše rostlinné i živočišné. Kolik nohou
má stonožka, jak žijí žížaly, jaký je krteček ve skutečnosti, jarní cibuloviny, kořenová
zelenina.
Program v zámku a parku (vhodné oblečení).
TERMÍN: 11.–22. 4. 2016
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Jak jde čas

45´

SŠ

ZŠ2

15 Kč

15 Kč

Způsoby měření času v historii od Egypta po současnost, praktické ukázky.
Program k výstavě hodin.
TERMÍN: 3. 5. – 27. 8. 2016

Z hodinářské dílny

45´

ZŠ1

MŠ

15 Kč

15 Kč

Hodinářská pohádka, seznámení s hodinami, hry s časem, základy určování času,
procvičování jemné motoriky, trpělivosti a pečlivosti.
Program k výstavě hodin.
TERMÍN: 3. 5. – 27. 8. 2016

Pohádkový zámek

45´

ZŠ1

MŠ

20 Kč

15 Kč

Program k Mezinárodnímu dni dětí – hraná pohádka v zámeckých pokojích.
TERMÍN: 24. 5. – 10. 6. 2016

AKCE A SOUTĚŽĚ

Výtvarná soutěž „Nejkrásnější hodiny“
Jakoukoliv technikou nakreslete či namalujte hodiny na tvrdý papír, sololitovou či jinou
desku o velikosti 25 x 25 cm a doručte na zámek. Nezapomeňte uvést jméno, věk
a kontakt. Všechny malované hodiny budou vystaveny na výstavě Království času a po
výstavě si je můžete opět vyzvednout. Vítězům jednotlivých kategorií budou z jejich
namalovaných hodin sestaveny fungující hodiny. Pozor, hodiny malujte bez ručiček!!!
Program k výstavě hodin, soutěžní práce se přijímají do 22. 4. 2016
Kontaktní osoba: Jitka Slezáková, slezakovajitka@seznam.cz, +420 605 143 474
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HVĚZDÁRNA VSETÍN
Jabloňová 231, 755 11 Vsetín
Telefon: +420 571 411 819

Země – barevná planeta

45´

MŠ
10 Kč

Jak vypadá naše planeta z vesmíru? Jaké barvy jsou na ní vidět? Co je na povrchu Země
modré a co bílé, zelené, žluté, hnědé, popř. šedé? Povídání o řekách, mořích, pouštích,
horách, sopkách atd.

Země – živá planeta

45´

MŠ
10 Kč

Kdo a kde na Zemi žije. Jací lidé a hlavně jaká zvířata (známá i exotická) žijí na jednotlivých
kontinentech a také v mořích a oceánech.

Země – divoká planeta

45´

ZŠ

MŠ

20 Kč

10 Kč

Nebezpečné přírodní jevy, které ohrožují životy lidí na Zemi: hurikány, tornáda, povodně,
tsunami, zemětřesení, blesky, ledovce, laviny aj. Které z nich se vyskytují u nás v České
republice?

Letíme do vesmíru

45´
60´

ZŠ

MŠ

20 Kč

10 Kč

Postupné kroky při dobývání vesmíru: Sputnik, Lajka, Gagarin, přistání na Měsíci, Remek,
raketoplány… Průběh jednoho kosmického letu. Ukázka modelů kosmických raket.

Pohyby Země

60´

Rotace Země (střídání dne a noci, pohyb těles po obloze, světové strany), oběh Země
okolo Slunce (roční období, rovnodennosti a slunovraty, přestupný den a rok), sklon
zemské osy, kalendář, fáze Měsíce.
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ZŠ
20 Kč

Sluneční soustava 3D

60´

SŠ

ZŠ

20 Kč

20 Kč

Usedněme společně do virtuálního raketoplánu a vydejme se na cestu za poznáním
sluneční soustavy. Populární prostorové 3D zobrazení založené na stejném principu
známém například z kin IMAX Vás vtáhne do děje. Pomocí počítačových animací
a záběrů z kosmických sond Vás seznámíme s objekty sluneční soustavy.

Slunce 3D

60´

SŠ

ZŠ

20 Kč

20 Kč

Jedinečný vizuální zážitek, který umožní studentům proniknout do tajemství Slunce
prostřednictvím 3D projekce. Pomocí 3D animací z NASA a záběrů ze sond Stereo
Vás seznámíme se současnými poznatky o naší nejbližší hvězdě, Slunci.

Zatmění Slunce a Měsíce

60´

SŠ

ZŠ

20 Kč

20 Kč

Základní údaje o Slunci a Měsíci – vzdálenosti, velikosti, teploty, zatmění Slunce a Měsíce
(principy vzniku zatmění, druhy zatmění, nejbližší pozorovatelná zatmění…), přechody
Merkuru a Venuše přes Slunce.

Hvězdy a souhvězdí

60´

SŠ

ZŠ

20 Kč

20 Kč

Blízké a jasné hvězdy, souhvězdí – základní informace a rozdělení, známá souhvězdí
a jejich pozorování, orientace na hvězdné obloze, souhvězdí ekliptiky, Mléčná dráha.

Hlubinami vesmíru

60´

SŠ

ZŠ

20 Kč

20 Kč

Hvězdy – typy hvězd, otevřené a kulové hvězdokupy, mlhoviny, Galaxie „Mléčná dráha“,
galaxie a jejich rozdělení, novinky a zajímavosti z vesmíru.

Optika – dalekohledy

60´

SŠ

ZŠ

20 Kč

20 Kč

Dalekohledy – základní informace a rozdělení (refraktory a reflektory), typy teleskopů
(triedr, Newtonův, Cassegrainův, …), největší dalekohledy světa, HST, radioteleskop,
dalekohledy v pozorovatelně vsetínské hvězdárny.
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Gravitace

60´

SŠ

ZŠ

20 Kč

20 Kč

Pro základní školy: gravitace, volný pád, stav beztíže, pohyb po oběžné dráze, tíha,
hmotnost.
Pro střední školy: gravitace, gravitační pole, slapové působení, Newtonův gravitační zákon,
gravitační zrychlení, kosmické rychlosti, Keplerovy zákony.

Vznik a vývoj Země

60´

SŠ
20 Kč

Vznik Země a dalších těles sluneční soustavy (zárodečná protoplanetární mlhovina, proces
akrece, planetesimály, diferenciace těles, …), geologická období Země, pohyb kontinentů,
desková tektonika.

Podnebí České republiky

60´

SŠ

ZŠ

20 Kč

20 Kč

Podnebí ČR s důrazem na podnebí Vsetína a Valašska. Klimatické oblasti, vlivy na naše
podnebí, teplota vzduchu, srážková činnost, místní meteorologické zajímavosti a rekordy
a jejich srovnání se světem atd.

Meteorologie a počasí

45´
60´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

10 Kč

Prohlídka meteorologické stanice ČHMÚ v areálu hvězdárny s povídáním o tom, co který
z přístrojů měří. Pro děti z MŠ následuje prezentace obrázků meteorologických
zajímavostí: např. detaily sněhových vloček, halové jevy, polární záře a další. Žáci ZŠ a SŠ
se seznámí se základními druhy oblaků, atmosférickými frontami, synoptickou mapou,
meteorologickými družicemi a radary či zajímavostmi a rekordy.

Exkurze a pozorování Slunce

30´
45´

SŠ

ZŠ

MŠ

20 Kč

20 Kč

10 Kč

Komentovaná prohlídka areálu hvězdárny a kopule s přístrojovým vybavením.
Za příznivého počasí pozorování Slunce a slunečních skvrn projekční metodou,
přes helioskopický okulárový nástavec nebo nově protuberančním dalekohledem
pomocí H-alfa filtru.
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PŘIJEDEME ZA VÁMI
Nabídka přednášek a programů, které můžeme realizovat přímo u Vás ve škole či jejím
okolí. Jsme schopni vytvořit akci šitou na míru přímo pro Vás. Pokud zde nenajdete své
téma, obraťte se na naše lektory. Ceny programů mimo prostory muzea dle dohody,
většinou 20 Kč/žák plus náklady na dopravu.

Terénní exkurze
Komentované vycházky do terénu v okolí školy či do vybrané přírodní lokality dle dohody.
Exkurze jsou doplněny o aktivizační metody a simulační hry. Možno spojit s demonstrací
rostlin a živočichů nebo s tematickou diskuzí.
Kontakt: Mgr. Jan Husák, husak@muzeumvalassko.cz,+420 606 535 262

Programy Hvězdárny Vsetín
V ojedinělých případech je možné s pracovníky hvězdárny dohodnout uskutečnění
některých programů z nabídky, u nichž to dovoluje mobilní technické vybavení,
přímo ve Vaší škole.
Kontakt: info@hvezdarna-vsetin.cz, +420 571 411 819

Historická i moderní architektura Valašského Meziříčí
Komentovaná prohlídka města s prezentací starých fotografií.
Kontakt: Mgr. Ivana Ostřanská, ostranska@muzeumvalassko.cz, +420 571 611 674

Historie meziříčského muzea, zámku Kinských a osudy rodů s ním spjatých
Přednáška s ukázkou sbírkových předmětů.
Kontakt: Mgr. Ivana Ostřanská, ostranska@muzeumvalassko.cz, +420 571 611 674
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Jedlobukové pralesy na Valašsku
Přírodovědná přednáška zaměřená na lesní přírodní rezervace na Valašsku, rostliny, zvířata
a houby, které v nich žijí, ekologické a sociální souvislosti existence pralesů na Valašsku.
Kontakt: RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., spitzer@muzeumvalassko.cz, +420 603 304 911

Příroda na Valašsku včera a dnes
Přírodovědná přednáška zaměřená na vývoj fauny a flóry dob minulých až do současnosti.
Vliv činnosti člověka na přírodu a krajinu – negativní i pozitivní. Prezentace, sbírkové
předměty.
Kontakt: RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., spitzer@muzeumvalassko.cz, +420 603 304 911

Cestovatelské přednášky
Multimediální cestovatelské přednášky jsou určeny pro žáky základních a středních škol
a jsou vhodným doplňkem výuky vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu, geografie i cizích
jazyků. Atmosféru přednášek dokresluje projekce autorských fotografií a videí, obohacená
o dobrodružné a poutavé příběhy.
▪ Island: V zemi ohně a ledu ▪ Kyrgyzstán: Svět uprostřed světa ▪ Norsko: Výpravy do země
trollů ▪ Rumunsko: Za pastevci a medvědy ▪ Sicílie: Exotická perla Středomoří ▪ Skotsko:
Magický sever Velké Británie ▪ Slovinsko: Rozmanitost na dosah ruky ▪ Špicberky: Po
stopách ledního medvěda ▪
Kontakt: Mgr. Jan Husák, husak@muzeumvalassko.cz, +420 606 535 262

Uvedené přednášky a programy doporučujeme využít, zejména pokud nemáte možnost
navštívit objekty muzea. Další nabídka je k dispozici na webových stránkách muzea
u profilu jednotlivých pracovníků. Využijte odbornosti našich kurátorů, těšíme se na
spolupráci!
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NABÍDKA DVPP PRO PEDAGOGY
Pro pedagogy (učitele i vychovatele) všech stupňů škol a školských zařízení jsme nově
připravili nabídku akreditovaných vzdělávacích programů (VP) v rámci DVPP, a to: ▪ Jak
oživit výuku regionální historie ▪ Jak oživit výuku astronomie a meteorologie ▪ Jak oživit
výuku přírodopisu a environmentální výchovy ▪ Jak oživit výuku výtvarné výchovy
a valašských tradic, v rámci kterých plně využijeme zázemí sbírek a příslušných objektů.
Časová dotace každého VP 6 x 45 minut.
Po absolvování získá pedagog osvědčení v rámci akreditovaného systému DVPP.
Cena jednoho VP 400 Kč/pedagog.
Předběžné přihlášky a informace na adrese: jaroslavasevcikova@seznam.cz.
V případě 10 a více zájemců je možno zvolit si jiný termín VP (tzv. „školení na míru“).
VP probíhají pouze v objektech, protože muzejní prostředí je součástí seminářů, přednášek
a exkurzí.

1. VP Jak oživit výuku regionální historie
Historie regionu, místa i objektu, prohlídka vybraných sbírek muzea, inspirace do výuky
vlastivědy a dějepisu, popř. i volnočasových aktivit školních družin.
zámek Vsetín – Termín: 18. 2. 2016 | 13:00–18:00 hodin.
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – Termín: 4. 11. 2015 | 13:00–18:00 hodin.

2. VP Jak oživit výuku astronomie a meteorologie
Nabídka vsetínské hvězdárny pro pedagogy, meteorologická stanice, pozorování oblohy.
Příklady dobré praxe a ukázky zařazení fyzikálních a zeměpisných informací hvězdárny
do výuky, popř. i volnočasových aktivit školních družin a klubů.
Hvězdárna Vsetín – Termín: 20. 1. 2016 | 14:00–19:00 hodin včetně pozorování noční oblohy.

3. VP Jak oživit výuku přírodopisu a environmentální výchovy
Regionální přírodopis, badatelská a terénní výuka, prohlídka vybraných sbírek včetně
informací o možnosti využití ve výuce škol i volnočasových aktivitách školních družin
a klubů. Příklady dobré praxe.
zámek Vsetín – Termín: 4. 5. 2016 | 13:00–18:00 hodin.
zámek Kinských Valašské Meziříčí – Termín: 11. 5. 2016 | 13:00–18:00 hodin.

4. VP Jak oživit výuku výtvarné výchovy a valašských tradic
Regionální umění, tradice, prohlídka vybraných sbírek, příběhy muzejních předmětů,
příklady dobré praxe. Nabídka využití ve výuce i při volnočasových aktivitách školních
družin a klubů.
zámek Vsetín – Termín: 15. 2. 2016 | 13:00–18:00 hodin.
zámek Kinských Valašské Meziříčí – Termín: 10. 2. 2016 | 13:00–18:00 hodin.
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SEZNAM KURÁTORŮ A LEKTORŮ

Mgr. Milada Fohlerová
kurátor – etonograf, zámek Vsetín
fohlerova@muzeumvalassko.cz
tel. 733 287 748

Mgr. Jan Husák
lektor, zámek Vsetín
husak@muzeumvalassko.cz
+420 606 535 262

Bc. Romana Jančálková
lektor, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
jancalkova.romana@seznam.cz
+420 737 036 811

Miroslav Jedlička
lektor, hvězdárna Vsetín
jedlicka@hvezdarna-vsetin.cz
+420 571 411 819

Bc. Tereza Klanicová
lektor, zámek Lešná
klanicova@muzeumvalassko.cz
+420 732 346 783

Ing. Martin Leskovjan
lektor, hvězdárna Vsetín
leskovjan@hvezdarna-vsetin.cz
+420 571 411 819

Mgr. Pavel Mašláň
kurátor – historik, zámek Vsetín
maslan@muzeumvalassko.cz
+420 739 915 280

Mgr. Olga Mehešová
kurátor – historik umění, zámek Vsetín
mehesova@muzeumvalassko.cz
+420 773 246 502

Mgr. Ivana Ostřanská
kurátor – historik, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
ostranska@muzeumvalassko.cz
+420 776 202 254

BcA. Sabina Panáčková
lektor, zámek Lešná
panackova@muzeumvalassko.cz
+420 733 106 219

Mgr. Jitka Slezáková, Ph.D.
lektor, zámek Lešná
slezakova@muzeumvalassko.cz
+420 605 143 474

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.
kurátor – zoolog, zámek Vsetín
spitzer@muzeumvalassko.cz
+420 603 304 911

Pavel Svozil
lektor, hvězdárna Vsetín
svozil@hvezdarna-vsetin.cz
+420 571 411 819

Mgr. Bohdana Šimčíková
lektor, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
simcikova@muzeumvalassko.cz
+420 731 004 101

Mgr. Samuel Španihel
kurátor – archeolog, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
spanihel@muzeumvalassko.cz
+420 776 131 890

Mgr. Kamila Valoušková
kurátor – historik umění, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
valouskova@muzeumvalassko.cz
+420 737 006 628

okres Nový Jičín

okres Přerov

Lešná
okres
Frýdek-Místek

Valašské Meziříčí

okres Kroměříž

Vsetín

Slovenská
republika

ZÁMEK VSETÍN
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín | telefon: +420 571 411 690
HVĚZDÁRNA VSETÍN
Jabloňová 231, 755 11 Vsetín | telefon: +420 571 411 819
ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí | telefon: +420 571 611 764
ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
Lešná 1, 756 41 Lešná u Valašského Meziříčí | telefon: +420 571 635 239

www.muzeumvalassko.cz

