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BAŤ OVSKÁTÉMATA
expozice PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie, zítra skuteč nost

Obsah a cíl: Společ ně nasedneme do č asostroje, který nás př enese o více než

100 let do minulosti mě sta Zlína, kde navš tívíme mladého š evce Tomáš e, zamě ř íme se na to, jak se
vyrábě ly boty a nahlédneme do dobové š evcovské dílny.V továrně , kterou Tomáš nechal pozdě ji

postavit, zkusíme probudit spící obuvnické stroje a prozkoumáme také, jaké vzory obuvi sjíž dě ly

z pásu výrobní linky. Jako modelář i zkusíme navrhnout obuv vlastní.
Délka programu: 60 – 90 minut

Vzdě lávací oblasti: Dítě a společ nost, Č lově k a jeho svě t, Umě ní a kultura

Cílová skupina: MŠ , 1. – 3. roč ník ZŠ

Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: „ Náš zákazník – náš pán“ bylo jedním z hesel bať ovské obchodní strategie. Co vš echno
nabízely bať ovské prodejny a na co se zamě ř ovala výroba ve Zlíně i v zahranič í? To zjistí ž áci

bě hem programu v expozici PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie, zítra skuteč nost. Vytvoř í si také vlastní

animovanou reklamu v podobě flipbooku.
Délka programu: 90 minut

Vzdě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Jazyk a jazyková komunikace, Umě ní

a kultura
Cílová skupina: 4. – 9. roč ník ZŠ , SŠ

Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Seznámíme se s osobnostmi rodiny Bať ů a př edstavíme si př emě nu Zlína z mě steč ka

v mě sto. Př iblíž íme si, jaký byl jejich vliv na rozvoj kultury a formování Zlína v duchu moderního
prostoru pro ž ivot.

Společ ný program Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské galerie výtvarného umě ní ve Zlíně

probíhá v expozicích obou institucí.
Délka programu: 90 minut

Vzdě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Umě ní a kultura

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ , SŠ

Cena programu: 39 Kč

Obsah a cíl: Vrátíme se v č ase do konce 30. let a společ ně navš tívíme správní budovu firmy Bať a.

Ř ekneme si, proč se této administrativní budově ř íká „ jednadvacítka“ a co vš e se v ní nacházelo.

Svezeme se také pojízdnou kancelář í urč enou pro ř editele firmy Jana Antonína Bať u.

Program probíhá v budově 21..
Délka programu: 60 minut

Vzdě lávací oblasti: Dítě a společ nost, Č lově k a jeho svě t, Umě ní a kultura

Cílová skupina: MŠ , ZŠ , SŠ
Cena programu: 35 Kč

BAŤ OVSKÁTÉMATA

Obsah a cíl: Jakým způ sobem firma Bať a propagovala své výrobky? Program v expozici př edstaví
rů zné formy reklamy od tiskovin k filmu, které lákaly k nákupu produktů firmy Bať a. Ž áci si budou

moci vyzkouš et pomocí dobových výrazových prostř edků vytvoř it reklamní plakát č i nahlédnout

do tajů aranž érství výkladních skř íní.

Délka programu: 90 minut
Vzdě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Jazyk a jazyková komunikace,

Filmová/Audiovizuální výchova, Umě ní a kultura

Cílová skupina: 8. a 9. roč ník ZŠ , SŠ
Cena programu: 25 Kč

expozice PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie, zítra skuteč nost

Obsah a cíl: Sbírka obuvi ukrývá nejeden skvost pocházející z exotických zemí. Jednou z nich je

Č ína z doby př elomu 19. a 20. století, na kterou se v programu zamě ř íme. Prohlédneme si rů zné

druhy č ínské obuvi, mezi nimiž jsou i drobné vyš ívané botky na deformovaná chodidla „ zlaté lilie“

bohatých č ínských ž en. Krásné kvě tinové výš ivky, které botky nejen zdobí, ale nesou i symbolickou
magickou sílu, si podle vystavených exponátů vyzkouš íme sami vyš ít.

Délka programu: 90 – 120 minut

Vzdě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Umě ní a kultura
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ , SŠ

Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Podobně jako zamě stnanci firmy Bať a se vydáme na cesty do bliž š ích
i vzdáleně jš ích koutů svě ta a poznáme tamě jš í obyvatele prostř ednictvím jejich obuvi. Země pisně

ladě ný program je doplně n rukodě lnou aktivitou inspirovanou š paně lskými stř evícemi.

Délka programu: 90 – 120 minut
Vzdě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Umě ní a kultura

Cílová skupina: 3. – 9. roč ník ZŠ

Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Poznejte bať ovský Zlín 30. let 20. století v terénním programu. Prož ijte jeden den

mladého muž e, uč ně Bať ovy š koly práce. Zjistě te, jak nároč ný byl jeho den, vyzkouš ejte si ně které
č innosti z kaž dodenního ž ivota.Vydejte se na místa, kde mladí muž i bydleli, studovali, pracovali, kde

trávili svů j volný č as a vyzkouš ejte si tvoř ivé a záž itkové aktivity.

Program probíhá za př íznivého poč así venku a v muzejní expozici PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie, zítra
skuteč nost od dubna do listopadu.

Program vychází z deskové hry Jeden den mladého muž e Bať ovy š koly práce.

Délka programu: 90 – 120 minut
Vzdě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Umě ní a kultura

Cílová skupina: 4.– 9. roč ník ZŠ , SŠ

Cena programu: 25 Kč



A

Obsah a cíl: Jak je mož né, ž e pletená loutka kocourka nehybně stojí v muzejní expozici, ale

v animovaném filmu nám ož ívá př ed oč ima? Př ijď te odhalit kouzlo filmového kocourka
Modrooč ka, Ferdy mravence, pavouka Pecha a dalš ích filmových rekvizit. Podobně jako zlínš tí

filmař i zkusíme společ ně ož ivit kocourka Modrooč ka.

Délka programu: 45 – 60 minut
Vzdě lávací oblasti: Dítě a společ nost, Č lově k a jeho svě t, Umě ní a kultura

Cílová skupina: MŠ , 1. roč ník ZŠ

Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Program úč astníky zavede do filmového kabinetu, kde na ně č eká spousta rekvizit

z animovaných filmů . Seznámí je př edevš ím s nejvýznamně jš ími filmy rež isérů Hermíny Týrlové

a Karla Zemana. Př ipraveny budou krátké ukázky z jejich filmů , vč etně filmu o Karlu Zemanovi,
který odhalí pozadí jeho trikového umě ní.

Délka programu: 60 – 90 minut

Vzdě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Umě ní a kultura
Cílová skupina: ZŠ , SŠ

Cena programu: 25 Kč

FILMOVÝ KABINET

Obsah a cíl: Dílna prakticky př edstaví princip pohyblivého obrazu, který si budou moci ž áci sami
vyzkouš et jako vlastní dvanácti okénkovou animaci do zoetropu (př edchů dce moderních

kinematografických př ístrojů ).

Délka programu: 90 – 120 minut
Vzdě lávací oblasti: Filmová/Audiovizuální výchova, Umě ní a kultura

Cílová skupina: 8. a 9. roč ník ZŠ , SŠ

Cena programu: 25 Kč

expozice PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie, zítra skuteč nost

Obsah a cíl:Ve filmové dílně si na př íkladu loutky kocourka Modrooč ka ukáž eme, jakým způ sobem
rež isérka Hermína Týrlová natáč ela své filmy. Ž áci si vytvoř í ploš kové loutky a klasickou animací

je rozpohybují do společ ného krátkého videa.

Délka programu: 90 – 120 minut
Vzdě lávací oblasti: Filmová/Audiovizuální výchova, Umě ní a kultura

Cílová skupina: ZŠ

Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Prostř ednictvím jednoho exponátu v expozici vž dy př edstavíme jeden film rež iséra

Karla Zemana, seznámíme se s jeho inspirací a způ sobem natáč ení. Ž áci si vytvoř í ploš kové loutky

a klasickou animací je rozpohybují do společ ného krátkého videa. Dílna mů ž e být zamě ř ena na

film Cesta do pravě ku, Vynález zkázy nebo Pohádky tisíce a jedné noci.
Délka programu: 90 – 120 minut

Vzdě lávací oblasti: Filmová/Audiovizuální výchova, Umě ní a kultura

Cílová skupina: ZŠ
Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Společ ně se vydáme ve stopách první cesty. Autentické fotografie a su-

venýry z Afriky a Ameriky nám pomohou vž ít se do ků ž e H + Z v pě ti zlomových okamž icích.

Kaž dý mohl znamenat konec jejich cesty. Jak se vš e odehrálo nám v závě ru pomohou odhalit
př ísluš né pasáž e z jejich cestopisů .

Délka programu: 90 minut

Vzdě lávací oblasti: Č lově k a př íroda, Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Jazyk a jazyková
komunikace

Cílová skupina: 5. – 9. roč ník ZŠ

Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Př ijď te si vyzkouš et práci zahranič ního zpravodaje a k tomu zaž ít př íbě hy známé

cestovatelské dvojice. Sestavit reportáž tak, aby byla zajímavá a shrnula vš e podstatné, není úplně
snadné. Př esto se právě o to v naš em programu pokusíme.

Délka programu: 90 minut

Vzdě lávací oblasti: Č lově k a př íroda, Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Jazyk a jazyková
komunikace

Cílová skupina: SŠ

Cena programu: 25 Kč

MODERNÍ CESTOVATELSTVÍ

Obsah a cíl: Pestrobarevnost domorodých masek, malebný tón ústní harfy, svě ž í vů ni libanonských

cedrů , nasládlé aroma cejlonského koř ení, jemnost pravého cejlonského č aje č i hebkost
hedvábného vlákna, to vš e př ichystala Asie pro Jiř ího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. My se

vydáme v jejich stopách a svými smysly nasajeme č ást jejich asijské výpravy.

Délka programu: 60 minut
Vzdě lávací oblasti: Dítě a společ nost, Dítě a jeho tě lo, Dítě a svě t, Č lově k a jeho svě t, Č lově k

a společ nost, Č lově k a př íroda

Cílová skupina: MŠ , 1. – 4. roč ník ZŠ
Cena programu: 25 Kč

expozice PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie, zítra skuteč nost



Obsah a cíl: Program vychází z knih Františ ka Bartoš e Naš e dě ti a Kytice, do kterých sesbíral
lidovou slovesnost vě novanou dě tem. Poznáme známé pohádky, dávná ř íkadla, zapeklité hádanky
a veselá rozpoč itadla z doby, kdy Zlín býval malou vesnicí. Dě ti se rovně ž mohou tě š it na loutkové
př edstavení pohádky O Koblíž kovi.
Délka programu: 60 minut
Vzdě lávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a svě t, Dítě a společ nost, Č lově k a jeho svě t, Jazyk
a jazyková komunikace
Cílová skupina: MŠ , 1. roč ník ZŠ
Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Zkuste ř íct „ Skákalo psisko př es př íkopisko, př es pcháč … “ . Tento jazykolam a mnohé
dalš í je pro dě ti př ipraveno v zábavných pracovních listech vycházejících ze sbírky dě tského
slovesného folkloru Naš e dě ti. Formou zábavných jazykových her a hř íč ek se dě ti dově dí, jak si
hráli jejich vrstevníci na př elomu 19. a 20. století. V závě ru programu se společ ně nauč íme
základů m ptač í ř eč i.
Délka programu: 60 minut
Vzdě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Jazyk a jazyková komunikace
Cílová skupina: 2. – 5. roč ník ZŠ
Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Obec Mladcová má ve své minulosti významného rodáka. Jeho ž ivot vypovídá o pilné
práci, odř íkání a bídě stejně jako o obrovských úspě š ích a mezinárodnímu uznání. Bě hem návš tě vy
jeho expozice se formou loutkového divadla blíž e seznámíme s jeho ž ivotem a dílem.
Délka programu: 90 minut
Vzdě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Jazyk a jazyková komunikace, Umě ní a kultura
Cílová skupina: 3. – 5. roč ník ZŠ
Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Program ž áků m př edstaví významnou osobnost naš eho regionu, jehož zásluhou se
nám dochovalo svě dectví o ž ivotě generací př edeš lých.Vyhledáváním faktografických údajů a jejich
doplň ováním do fiktivního dopisu ž áci zjistí nejdů lež itě jš í okamž iky v ž ivotě této osobnosti.
V zábavném kvízu se seznámí s dnes již zaniklým zlínským dialektem. Program je zamě ř en na práci
s textovým materiálem a kooperaci ve skupinách.
Délka programu: 60 minut
Vzdě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Jazyk a jazyková komunikace
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ , SŠ
Cena programu: 25 Kč

FRANTIŠ EK BARTOŠ
expozice FRANTIŠ EK BARTOŠ : Pedagog, jazykově dec, etnograf

Obsah a cíl: Oslavme společ ně Bartoš ovy narozeniny! V programu se vydáme na sbě ratelský
výzkum do doby konce 19. století a u hostince se potkáme s obyvateli jedné vesnice. Budeme
luš tit jejich nář eč ní projev, zahrajeme si oblíbenou dě tskou hru o fazole a sestavíme ř íkadlo na
vlastní jméno. Kaž dý si bude moci poslat Bartoš ovu speciální pohlednici domů na svoji adresu.
Program probě hne od 13. 3. do 17. 3. 2023.
Délka programu: 75 minut
Vzdě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Jazyk a jazyková komunikace
Cílová skupina: 2. – 5. roč ník ZŠ
Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Následujme devítiletého Františ ka Bartoš e do starého Zlína z doby př ed více než sto
lety, kde se podzim mě ní v zimu, brzy se stmívá, ž eny se scházejí na besedách, blíž í se svátek
Mikuláš e a Vánoce. Z Bartoš ova etnografického zápisu poznáme, jaké zvyky se dodrž ovaly v době
př edvánoč ní a vánoč ní. Souč ástí programu je tvoř ivá dílna.
Program probíhá bě hem prosince k vánoč ní výstavce v expozici Františ ka Bartoš e.
V roce 2022 program probě hne od 28. 11. do 22. 12. 2022.
Délka programu: 75 minut
Vzdě lávací oblasti: Dítě a jeho společ nost, Dítě a svě t, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Jazyk
a jazyková komunikace, Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Umě ní a kultura
Cílová skupina: MŠ , 1. stupeň ZŠ
Cena programu: 25 Kč

FRANTIŠ EK BARTOŠ

Obsah a cíl: Tudy nám nedali, tudy nám dajů . Komára zabili, slaniny majú.
Kdy a proč se tato píseň zpívávala? Co jsou to konč iny? A proč chodívali o konč inách s muzikou
a s medvě dem jen muž i? Jaký tanec mě l zaruč it bohatou úrodu lnu? Na tyto a dalš í otázky budeme
hledat odpově di ve speciálním programu, kde znovuobjevíme dávné masopustní tradice,
nahlédneme pod poklič ku hospodyním, potě š íme se ř íkadly, písně mi a tancem.V závě ru programu
si vyrobíme masku, kterou př edvedeme v masopustním prů vodu.
Program probě hne od 7. 1. do 27. 2. 2023.
Délka programu: 60 – 90 minut
Vzdě lávací oblasti: Dítě a jeho společ nost, Dítě a svě t, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Jazyk
a jazyková komunikace, Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Umě ní a kultura
Cílová skupina: MŠ , 1. – 4. roč ník ZŠ
Cena programu: 25 Kč

FRANTIŠ EK BARTOŠ
expozice FRANTIŠ EK BARTOŠ : Pedagog, jazykově dec, etnograf

Obsah a cíl: Č ímpak voní léto? Kvě tinami, plody př írody a pokosenou trávou. Lidé uchovávali jeho
vů ni v č ajích a olejích z nasbíraných bylin. Vrátíme se do dob, kdy dě ti bě haly bosy a př ivítáme
spolu př íchod léta. Projdeme se svatojánskou nocí, ve které ož ívají nadpř irozené síly a otevírá se
brána mezi svě ty. Vš emi smysly poznáme devatero kvítí, zahrajeme si oblíbené dě tské hry,
opráš íme staré letní tradice, seznámíme se se zaniklým zlínským dialektem a trochu si
i zač arujeme.
Program probě hne od 16. 5. do 30. 6. 2023.
Délka programu: 60 – 90 minut
Vzdě lávací oblasti: Dítě a jeho společ nost, Dítě a svě t, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Jazyk
a jazyková komunikace, Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Umě ní a kultura
Cílová skupina: MŠ , 1. – 4. roč ník ZŠ
Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Koledy, hrč ení, mrskač ka, malovaná vejce i jiné zvyky, které bě hem velikonoč ního týdne
dodrž ovali naš i př edkové na zlínském panství př ed více než 100 lety, si př ipomeneme v programu
vycházejícího z etnografických záznamů Františ ka Bartoš e. Souč ástí programu je tvoř ivá dílna.
Program probíhá k velikonoč ní výstavce v expozici Františ ka Bartoš e.
V roce 2023 program probě hne od 21. 3. do 5. 4. 2023.
Délka programu: 75 minut
Vzdě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Jazyk a jazyková komunikace
Cílová skupina: MŠ , 1. stupeň ZŠ
Cena programu: 25 Kč



Obsah a cíl: Program dě ti seznámí s muzeem jako institucí, jeho posláním a pozadím budování

sbírek. Vyzkouš íme si práci odborného muzejního pracovníka a prozkoumáme cestu muzejního

exponátu od jeho objevení až po vystavení.
Program probíhá v expozici PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie, zítra skuteč nost.

Délka programu: 90 – 120 minut

Vzdě lávací oblasti: Č lově k a př íroda, Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Jazyk a jazyková
komunikace, Umě ní a kultura

Cílová skupina: 4. – 7. roč ník ZŠ

Cena programu: 25 Kč

HISTORIE a Ř EMESLA

Obsah a cíl: Ž áci se stanou badateli a budou hledat informace o historii mě sta Zlína. Bě hem

programu se seznámí se stř edově kou kulturou a symboly a z př ipravených materiálů si vytvoř í
vlastní uč ební listy o Zlíně v době stř edově ku. Program je zamě ř en na práci s odbornou

literaturou, rozvoj č tenář ské gramotnosti a práci ve skupinách.

Program probíhá v edukač ní místnosti muzea.
Délka programu: 90 – 120 minut

Vzdě lávací oblasti: Č lově k a společ nost, Č lově k a jeho svě t, Jazyk a jazyková komunikace, Umě ní

a kultura
Cílová skupina: 4. – 9. roč ník ZŠ , SŠ

Cena programu: 35 Kč

Obsah a cíl: Vrátíme se do doby, kdy mě lo ř emeslo zlaté dno a kvalita práce byla samozř ejmostí.

Provázet nás bude malý Františ ek Bartoš , který nám př edstaví ně která z lidových zlínských

ř emesel – pekař e, mlynář e, hrnč íř e a kamnář e. Dozvíme se, jaké nář adí, nástroje, suroviny
a postupy tehdejš í ř emeslníci použ ívali a nezů staneme za nimi pozadu!Vlastnoruč ně zpracujeme jíl

a vytvoř íme si kamnář ské kachle. Nauč íme se, jak správně umotat rohlík. Vysvě tlíme si význam

cechů a nadekorujeme cechovní dž bán. Poznáme dě ní ve mlýně . Zkouš ení technologických
postupů se bude prolínat s lidovou slovesností, kterou Františ ek Bartoš ve své dospě losti zachytil

a zaznamenal.

Program probíhá v herně expozice Františ ek Bartoš : Pedagog, jazykově dec, etnograf.
Délka programu: 60 – 90 minut

Vzdě lávací oblasti: Dítě a jeho společ nost, Dítě a svě t, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Jazyk

a jazyková komunikace, Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Umě ní a kultura
Cílová skupina: MŠ , 1. – 5. roč ník ZŠ

Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Kovej, kovej kovář íč ku, okovej mi mou nož ič ku. Okovej mi obě , zaplatím já tobě .

Koho kovář v tomto ř íkadle okoval? Na programu na vás bude č ekat nejen pohádka. Dovíme se
plno zajímavých vě cí o kovář i a jeho kaž dodenní tě ž ké práci. Př edstavíme si kovář ské nástroje,

okováme si koníč ka, kterého také pě kně projedeme, zaposloucháme se do zvuku kovadliny ale

i dalš ích nástrojů .V závě ru si vystavíme vlastní kovárnu, kterou si pě kně vybavíme nástroji a poté
si ji odneseme s sebou domů .

Program probíhá v herně expozice Františ ek Bartoš : Pedagog, jazykově dec, etnograf.

Délka programu: 60 minut
Vzdě lávací oblasti: Dítě a jeho společ nost, Dítě a svě t, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika,

Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost

Cílová skupina: MŠ , 1. – 3. roč ník ZŠ
Cena programu: 25 Kč

HISTORIE a Ř EMESLA

Obsah a cíl: Znovu navš tívíme malého Františ ka Bartoš e, který nás provede svým rodným domem.

Př edstaví nám povolání svého tatínka, který mě l v domě nálevnu. V Bartoš ově hospů dce se
setkávali rů zní ř emeslníci a my společ ně s Františ kem nahlédneme do tajů jejich práce. Objevíme

postupy, které dráteníci, krejč í, barvíř i, tesař i a kož eš níci použ ívali a na vlastní ků ž i si ně které

vyzkouš íme. Aby nám š la práce tak ř íkajíc od ruky, zpestř íme si ji starými dě tskými ř íkankami
a hádankami, které pro nás už dospě lý pan Františ ek Bartoš ve svých knihách uchoval.

Program probíhá v herně expozice Františ ek Bartoš : Pedagog, jazykově dec, etnograf.

Délka programu: 60 – 90 minut
Vzdě lávací oblasti: Dítě a jeho společ nost, Dítě a svě t, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Jazyk

a jazyková komunikace, Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Umě ní a kultura

Cílová skupina: MŠ , 1. – 5. roč ník ZŠ

Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Program dě tem př edstaví ř emesla spojená s výrobou látek, která i v dneš ním Zlíně

zanechala svou stopu. Povíme si, co je to sukno, z č eho a jak vzniká, k č emu slouž ila valcha a kde

dř íve ve Zlíně stála barvírna. Jak vzniká tkanina si mohou dě ti vyzkouš et a utkat malý př ívě sek
nebo tkanič ku. Př ipraven je i obrázkový pracovní list.

Program probíhá v herně expozice Františ ek Bartoš : Pedagog, jazykově dec, etnograf.

Délka programu: 90 – 120 minut
Vzdě lávací oblasti: Dítě a společ nost, Č lově k a jeho svě t, Umě ní a kultura

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ

Cena programu: 25 Kč



TERÉNNÍ PROGRAMY

Obsah a cíl: Vycházka po mě stě Zlíně se snaž í promě nit nezúč astně né, stereotypní vnímání okolního

svě ta na uvě domě lé a aktivní reflektování svého okolí.Vydáme se s interaktivní doplň ovací kníž kou

Prů vodce po mě stě Zlíně do ulic, kde se dozvíme mnohé informace o ně kterých koutech mě sta Zlína,
které stojí za to prozkoumat. Program je doplně n o zajímavé tvoř ivé aktivity.

(lze realizovat i variantu programu v muzeu)

starý jilm, trhy, Obč anská zálož na, stará š kola, pravě ké sídliš tě , bronzová sekerka, starý hř bitov
Délka programu: 90 – 120 minut

Námě stí T.G.M., starý sad, horolezecká stě na, stará cihelna, vila J.A. Bati

Délka programu: 120– 180 minut
Vzdě lávací oblasti: Dítě a jeho tě lo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společ nost, Dítě

a svě t, Č lově k a jeho svě t, Č lově k a př íroda, Č lově k a společ nost

Cílová skupina: ZŠ , SŠ
Cena programu: 25 Kč + 5 Kč cena Prů vodce po mě stě Zlíně

Terénní programy probíhají za př íznivého poč así venku od dubna do listopadu

Obsah a cíl: Myslíte si, ž e ve zlínském parku rostou obyč ejné stromy? Omyl! Na naš í výpravě
zjistíme, ž e zde rostou dř eviny, které se na Zemi objevily dř íve, než dinosauř i, dalš í nálež í k nejvě t-

š ím ž ijícím organismů m na svě tě , jiné zase mají kvě ty velikostí i tvarem podobné tulipánů m

a nechybí ani stromy léč ivé nebo naopak smrtelně jedovaté. Na dvouhodinové vycházce se s nimi
blíž e seznámíme, oporou nám bude pracovní seš itek Kniha stromů , který si v závě ru odnesou dě ti

s sebou domů . Program probíhá v Sadu Svobody.

Délka programu: 120 minut
Vzdě lávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Č lově k a jeho svě t, Č lově k a př íroda, Umě ní

a kultura, Č lově k a svě t práce

Cílová skupina: ZŠ , SŠ
Cena programu: 35 Kč

PŘ ÍRODA

ZALOŽ ÍM SI HERBÁŘ !

Obsah a cíl: Kdo je to botanik a č ím se zabývá? Co je to herbář , k č emu slouž í a jak si ho správně

založ ím? Odpově di na tyto otázky př ináš í program ve spolupráci s botanič kou muzea. Př edstavíme

vám historii tvorby herbář ů a nahlédneme do muzejní sbírky. Ukáž eme, jak správně sbírat, lisovat

a ukládat rostliny a jakým způ sobem to dě lá odborný pracovník muzea.

Program probíhá v edukač ní místnosti muzea v období od dubna do ř íjna

Délka programu: 45 – 60 minut

Vzdě lávací oblasti: Č lově k a jeho svě t, Č lově k a př íroda, Č lově k a svě t práce

Cílová skupina: 3. – 9. roč ník ZŠ

Cena programu: 25 Kč

Programy v hradě a hájence je mož né navš tívit od kvě tna do ř íjna

Obsah a cíl: Hrad Malenovice doprovází staletí historie. My se společ ně vrátíme do minulosti, kdy

hrad obývaly rytíř ské a š lechtické rody. Dozvíme se mnoho o jeho historii i jeho funkcích.

Prozkoumáme staré písmo, dobové malby, rodové erby a nejen to.
Program probíhá v prostorách hradu Malenovice.

Délka programu: 90 minut
Vzdě lávací oblast: Č lově k a jeho svě t, Č lově k a společ nost, Jazyk a jazyková komunikace, Umě ní a kultura

Cílová skupina: 6. – 9. roč ník ZŠ , 1. – 2. roč ník SŠ
Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Jak fungoval ž ivot v hradech a podhradí? V expozici ř emesel si ukáž eme, jaká ř emesla

zajiš ť ovala obž ivu místním lidem. Sami se blíž e seznámíme s ř emeslníky vyrábě jícími textil,

s materiály, které zpracovávali i nástroji, které použ ívali a vyzkouš íme výrobu tkaniny na
jednoduchém stávku.

Program probíhá v expozici Ř emesla ve starých Malenovicích.

Délka programu: 90 – 120 minut
Vzdě lávací oblasti: Dítě a společ nost, Č lově k a jeho svě t, Umě ní a kultura

Cílová skupina: MŠ , ZŠ

Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Pojď me spolu prozkoumat, jak vypadá př íroda v okolí hradu v Malenovicích.

Prostř ednictvím herních aktivit poznáme základní znaky a vlastnosti rostlinné ř íš e. Prož itkem

a smyslovým vnímáním odhalíme kouzlo léč ivých stromů , keř ů a bylin. Nač erpáme sílu v př í-
jemném prostř edí, vytvoř íme si kvě tinový náramek, ochutnáme a vyzkouš íme výrobky z léč ivých

rostlin, které jsme potkali.Tě š íte se?

Program probíhá od dubna do č ervence za př íznivého poč así venku v areálu hradu Malenovice.
Délka programu: 60 – 120 minut

Vzdě lávací oblast: Dítě a svě t, Dítě a společ nost, Dítě a ten druhý, Č lově k a jeho svě t, Č lově k

a společ nost, Č lově k a př íroda, Č lově k a svě t práce

Cílová skupina: MŠ a 1. – 5. tř ída ZŠ
Cena programu: 35 Kč

Obsah a cíl: Mletí a drcení obilných zrn patř ilo k bě ž ným č innostem již v pravě ku. Pojď me spolu
sledovat cestu zrna od jeho pě stování, sklizně , zpracování a semletí až po upeč ení kř upavého

bochníku č i placek. Budeme si vš ímat historických souvislostí, objevíme první drtidla a mlýnky,

prozkoumáme a ochutnáme jednotlivé druhy obilovin a vyzkouš íme si země dě lské nástroje
použ ívané od prvopoč átku. Dozvíme se, jak staré je mlynář ské ř emeslo a kdy vznikly první mlýny.

Velkým záž itkem programu bude vlastnoruč ní umletí mouky a její promě na ve voň avou dobrů tku.

Program probíhá v hájence u hradu Malenovice.
Délka programu: 60 – 120 minut

Vzdě lávací oblast: Dítě a svě t, Dítě a společ nost, Dítě a ten druhý, Č lově k a jeho svě t, Č lově k

a společ nost, Č lově k a př íroda, Č lově k a svě t práce
Cílová skupina: MŠ , ZŠ

Cena programu: 25 Kč



Obsah a cíl: Savec, pták, plaz, obojž ivelník, ryba č i hmyz? Dokáž ete zař adit urč ité zvíř e do správné

skupiny? Pokud si př íliš nejste jisti, pak př ijď te právě na tento program. Ž áci se nauč í rozpoznat

charakteristické znaky a unikátní vývoj ž ivoč ichů tě chto skupin, a tak s urč ením nebudou mít
ž ádné problémy.

Délka programu: 60 minut

Vzdě lávací oblasti: Č lově k a př íroda, Č lově k a jeho svě t, Jazyk a jazyková komunikace

Cílová skupina: 2. – 4. roč ník ZŠ
Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: V programu zavítáme do zoologické expozice na hradě Malenovice. Ž áci se blíž e

seznámí se známými i méně známými zástupci ž ivoč iš né ř íš e ze vš ech koutů svě ta. Nauč í se je

nejen pojmenovat, ale odhalí mnohé zajímavosti z jejich ž ivota a poodkryjí jejich skrytá tajemství.

Veš kerá poznání probě hnou v zábavných aktivitách a hrách.
Délka programu: 90 minut

Vzdě lávací oblasti: Č lově k a př íroda, Č lově k a jeho svě t, Jazyk a jazyková komunikace

Cílová skupina: 5. – 9. roč ník ZŠ
Cena programu: 25 Kč

Programy v hradě a hájence je mož né navš tívit od dubna do listopadu

Obsah a cíl: Na tomto programu se promě níme v malé detektivy, kteř í budou pátrat po dů kazech
o př ítomnosti rozlič ných zvíř at. Hledat budeme pobytová znamení, které za sebou zvíř ata

zanechala. Bě hem naš eho bádání zapojíme náš zrak, sluch, č ich a hmat, abychom je urč ili a ně co se

o nich dově dě li.
Délka programu: 60 minut

Vzdě lávací oblast: Č lově k a př íroda, Č lově k a jeho svě t, Jazyk a jazyková komunikace

Cílová skupina: MŠ , 1. – 4. roč ník ZŠ
Cena programu: 25 Kč

Obsah a cíl: Program nás provede skupinou hmyzu a seznámí nás s ně kterými př edstaviteli této
druhově nejbohatš í ž ivoč iš né tř ídy. Zamě ř íme se na stavbu jejich tě la a funkci jednotlivých orgánů ,

vývoj i ekologii. V navazující terénní č ásti se pokusíme nalovit ž ivé ukázky, které dů kladně

prozkoumáme.
Délka programu: 60– 90 minut

Vzdě lávací oblasti: Č lově k a př íroda, Č lově k a jeho svě t, Jazyk a jazyková komunikace

Cílová skupina: 5. – 9. roč ník ZŠ
Cena programu: 25 Kč

ZOOLOGICKÁ EXPOZICE Zvíř ata na Zemi a č lově k

LUHAČ OVICE

Muzeum luhač ovického Zálesí nabízí programy ke stálé expozici lázeň ství Známé i neznámé
Luhač ovice i ke krátkodobým výstavám.

Pro objednání programů prosím kontaktujte lektorku na telefonních č íslech 731 632 611 č i

577 132 883 nebo na e-mailovém adrese edukace.luhacovice@muzeum-zlin.cz.

Na webových stránkách www.muzeum-zlin.cz/cs/stranky/nabidka-skolam-luhacovice/, ale také na
facebookovém profilu muzea www.facebook.com/muzeumluhacovice naleznete aktuální informace,

fotografie z uskuteč ně ných programů i aktuální programovou nabídku.

NABÍDKA STÁLÝCH PROGRAMŮ

Edukač ní program seznámí ž áky s historií zámku v Luhač ovicích, která je spjata s hrabě cí rodinou

Serényiových. Dě ti si na chvíli zkusí ž ivot hrabě cího pána a paní. Program bude probíhat př ímo na

zámku, ve vyhrazené místnosti, č ásteč ně v zámeckém parku.
Délka programu: 60, 90 minut

Cílová skupina: MŠ , ZŠ , SŠ Š

Vydejte se prozkoumat Praž skou č tvrť . Ž áci se na programu dově dí, co má společ ného naš e

hlavní mě sto a tato č ást Luhač ovic.Venkovní komentovaná prohlídka př iblíž í nejen architekturu
a jedineč né stavby, ale také ř adu zajímavých a významných osobností, které zde pobývaly

a lázně navš tě vovaly. Program se koná mimo muzeum a je doplně n pracovními listy.

Délka programu: 90 minut
Cílová skupina: ZŠ , SŠ

Výprava za objevováním lázeň ské architektury Luhač ovic prostř ednictvím zajímavých detailů
a poutavých př íbě hů místních staveb, př i kterém ž áků m pomohou pracovní listy.

Délka programu: 60, 90 minut

Cílová skupina: MŠ , ZŠ , SŠ

Vzdě lávací program zamě ř ující se na lázeň ský park, který kromě zajímavých míst a minerál-
ních pramenů , zahrnuje také mnoho vzácných a cizokrajných stromů a dř evin. Ž áci se bě hem

programu seznámí s tě mi nejzajímavě jš ími pomocí pracovních listů . Program se koná mimo

muzeum a je spojen s procházkou lázeň ským parkem.
Délka programu: 90 minut

Cílová skupina: ZŠ

Program seznamuje ž áky s osobností architekta Duš ana Jurkovič e, jeho ž ivotem, prací a inspirací,

s jeho stavbami v Luhač ovicích i velkou vizí a neuskuteč ně nými plány př estavby lázní.
Délka programu: 60, 90 minut

Cílová skupina: MŠ , ZŠ , SŠ

Muzeum luhač ovického Zálesí



Pokud jste si z uvedené nabídky vybrali, rezervujte si termín programu př edem na e-mailové adrese

nebo na telefonním č ísle .

Na obou kontaktech rovně ž rádi zodpovímeVaš e př ípadné dotazy.

- Náplň i délku programu jsme schopni Vaš im potř ebám.

- Programy je mož né realizovat od , nejdř íve od 8.30 hodin.

- Př ipravujete ? Chcete využ ít naš ich mož ností a zkuš eností? RádiVám pomů ž eme

.

- Na adrese (sekce „ Nabídka š kolám“ ) naleznete aktuální informace,

fotografie z uskuteč ně ných programů i naš i aktuální programovou nabídku.

- Muzejní pedagogové nemohou být zodpově dní za ž áky v prů bě hu programu.

, př íspě vková organizace

14|15 BAŤ Ů V INSTITUT

budova 14 továrního areálu

Vavreč kova 7040

760 01 Zlín

NaVaš i návš tě vu se tě š í muzejní pedagogové Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Veronika Drábková, Petr Hrabina,Adéla Š imová a Jana Trnč áková

HRAD MALENOVICE

Š vermova 448

763 02 Zlín 4 – Malenovice

KALENDÁŘ VÝSTAV
Krátkodobé výstavy v prostorách 14. budovy

INFORMACE

23. 9. 2022 – 12. 2. 2023

prosinec 2022

9. 3. – 27. 8. 2023

bř ezen – duben 2023

2. 3. – 20. 8. 2023

duben 2023

ZLÍN 700 Sedmisté výroč í první písemné zmínky o Zlíně (1322– 2022)

výstava př ipomínající 700 let historie mě sta Zlína s programy pro MŠ , ZŠ a SŠ

VÁNOCEV MUZEU

28. 11. – 22. 12. 2022 vánoč ní programy k tradicím na Zlínsku pro MŠ a ZŠ

POKLADY UKRYTÉV PODZEMÍ KARPAT ANEB NEROSTNÉ

BOHATSTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

př írodově dná výstava s programy pro MŠ , ZŠ , SŠ

VELIKONOCEV MUZEU

21. 3. – 13. 4. 2023 velikonoč ní programy k tradicím na Zlínsku pro MŠ a ZŠ

NA KRÁLA, MATIČ KO, NA KRÁLA

výstava o tradici Jízd králů na Slovácku s programy a besedami pro ZŠ

GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA



Oddě lení muzejní pedagogiky
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

2022


