Edukační lektorované programy
Vlastivědného muzea v Olomouci
ke stálým expozicím
na školní rok
2021 / 2022

Edukační lektorované programy Vlastivědného muzea v Olomouci
probíhají celoročně od úterý do pátku od 9 hodin.

Nutná rezervace předem na vmodetem@vmo.cz.
Programy jsou připravené ve více verzích tak, aby vždy zohledňovaly
věkovou a vzdělávací úroveň skupiny.

Edukační lektorované programy k expozici
Příroda Olomouckého kraje

ZA ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY
Pohádkový příběh o bobrovi provede děti podél toku řeky Moravy a seznámí je
s ostatními zvířátky a jejich způsobem života. Společně si s bobrem zazpíváme
a snad se nám podaří přemoci i kletbu čaroděje Suchomora.

Program o zajíčkovi Chlupáčkovi a jeho trampotách prozradí dětem

spoustu zajímavostí ze zvířecího života. Mimo jiné jim také ukáže jak
luštit „detektivní“ příběhy podle stop a poznávat pobytová znamení
živočichů, se kterými se mohou v přírodě setkat.

ZA KOSÁKEM FRANTOU (s výtvarnou dílnou)
Edukačním lektorovaným programem děti provede kosák Franta, který jim
představí ptačí svět a své opeřené kamarády. Zaměříme se zejména na jejich
jídelníček a rozličné tvary zobáků. Program zahrnuje i výtvarnou dílnu, kde si
děti vytvoří tematický výrobek podle ročního období.

POD KLOBOUKEM
Děti se v průběhu programu dozví, odkud se
berou houby, co potřebují pro svůj růst, jak
jsou barevně a tvarově rozmanité a čím se liší

od rostlin a živočichů. Také si zkusí na své
procházce

muzejní

přírodou

Olomouckého

kraje vybrat jedlé houby do guláše.

Edukační lektorovaný program seznámí žáky s našimi běžnými opeřenci
a jejich přizpůsobením k danému typu prostředí. Budeme si všímat rozličných

tvarů zobáků a jejich funkce. Zjistíme, co je to pohlavní dimorfismus, jak
a z čeho si ptáci staví hnízda, a naučíme se i něco málo z ptačí řeči.

CHLUPATÝ SVĚT
Už jste si někdy sáhli na kožich lišky, kuny, jelena nebo jezevce? Přijďte se
podrobně seznámit s našimi běžnými savci, kteří žijí v Olomouckém kraji.

Dozvíte se, proč mají na sobě srst, jak jsou přizpůsobeni svým biotopům, či jak

můžete poznat pobytová znamení, která po sobě zanechávají v krajině. Podle
stop se také pokusíte vypátrat, co se v daném biotopu mohlo stát.

NAŠE EKOSYSTÉMY
Přijďte se hravou formou seznámit s rozličnými ekosystémy
Olomouckého kraje a jejich zákonitostmi. Co v nich roste, kdo
v nich žije a jakou roli hraje v životě ostatních organismů?
Program vás upozorní na vybrané živočichy i rostliny našich
ekosystémů i na vztahy mezi přírodou a chováním člověka.

ZKAMENĚLÝ SVĚT (s výtvarnou dílnou)
Edukační

lektorovaný

program

ke

geologické

části

expozice

Příroda

Olomouckého kraje. Vydejte se s námi na cestu minulostí až do období
prvotních živočichů na planetě Zemi. Dozvíte se, co je to zkamenělina, jak

vzniká i jak se fosilie dávných mořských živočichů může v dnešní době objevit
vysoko v horách. Domů si odnesete vámi dotvořený odlitek druhohorního

amonita.

GEOLOGICKÁ KUCHAŘKA
Na vlastní kůži okusíte horotvorný cyklus a nahlédnete pod pokličku geo-

logického času. Společně pronikneme do zákonitostí geologických dějů a jejich
výsledků v podobě vzniklých nerostů a hornin.

Program se odehrává v geologické části expozice Příroda Olomouckého kraje.

Edukační lektorované programy k expozici
Olomouc – patnáct století města

Víte, co je to muzeum a kdo v něm pracuje? Dozvíte se mnohé o funkci muzea
a o tom, co je třeba udělat, než se z obyčejného předmětu stane muzejní
exponát. Staňte se na chvíli muzejními odborníky.

nově v programu

Program končí návštěvou skutečné restaurátorské
dílny muzea.

KDO TO TU MLUVÍ? (s výtvarnou dílnou)
Už jste si všimli, že nám v expozici stále někdo

mluví? Vystupuje ze tmy, pronese pár vět a zase
tajemně zmizí. Kdo to je a co říká? Při detektivním

pátrání si budeme muset posvítit i na dějiny
„papíru“,
písemnictví.

psané
Ve

a

výtvarné

středověkých písařů.

Tentokrát budeme cestovat časem do
středověku přímo do rodící se moravské
metropole – Olomouce. Jak a proč se

stavěla města? Jaký byl rozdíl mezi
životem ve městě a na vesnici? Kdo byl
bohatý

tajemství

a

vystavené

kdo

vám

chudý?
o

exponáty,

sobě

které

Středověká
prozradí

výjimečně

„přijdou“ ze zasklených vitrín až k vám.

tištěné

knihy

dílně

a

okusíte

českého
práci

PŘÍŠTÍ STANICE VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
V OLOMOUCI (s výtvarnou dílnou)
Vypravte se s námi olomouckou minulostí na
přelomu 19. a 20. století až k největšímu
vystavenému předmětu v expozici. Jak město

tehdy vypadalo a kdo zde žil? To vše zjistíme
při

jízdě

pouliční

dráhou

a

netradičním

setkání se slečnou Boženkou Odehnalovou.
Program využívá metodu storytellingu.

Pojďte

se

seznámit

s

olomouckým

biskupem

Jindřichem Zdíkem. Ukáže nám návrh svého paláce,
díky kterému se dozvíme více o kultuře raného
středověku, o funkci biskupa nebo o tehdejším

rozvoji města. Ve výtvarné dílně se přeneseme do
skriptoria a zkusíme si práci středověkých písařů.

Edukační lektorovaný program k expozici
Osobnosti Olomouckého kraje

OSOBNOSTI OLOMOUCKÉHO KRAJE
Co se stane, když se potkají Jan Amos Komenský,
Marie Terezie a Sigmund Freud? To není začátek
vtipu, ale edukační program v muzeu! Pomocí
muzejních
slavné

kufříků

osobnosti

budeme

a

odhalovat

prostřednictvím

některé
prvků

dramatické výchovy zkusíme nasimulovat jejich
setkání. Zjistíme nakonec, že osobnostmi jsme my
všichni?

nová verze programu

Edukační lektorované programy k expozici
Od kolébky do hrobu
Povídání u selské jizby (totiž seknice) s trochou hanáčtiny
představí život dospělých i dětí před 150 lety: Jak se
bydlelo, jedlo a vůbec žilo? Poznali byste předměty, které

mohla používat třeba právě vaše prapraprababička? Víte,
s čím byste si tenkrát hráli nebo jak byste trávili svůj
čas? Společně se na odpovědi zeptáme panimámy z
holomóckyho mozejoma.

Z KRAJE KROJ (s výtvarnou dílnou)
Kde všude najdeme hanácké lidové motivy? K čemu slouží a jak vypadají?
Hledat odpovědi budeme zejména v expozici, ale také během výtvarné dílny
zaměřené na hanáckou výšivku (bez jehly a nití). Celým programem nás bude
doprovázet hanácký kroj.

Edukační lektorovaný program v exteriéru
DOBRODRUŽNÁ CESTA
PO STARÉM MĚSTĚ OLOMOUCKÉM
sezónní – venkovní * duben – červen / září – říjen
Znáte stará olomoucká domovní znamení? Pojďte je
s námi objevit! Společně se vydáme na netradiční
procházku městem. Budeme zkoumat, bádat, luštit

šifry a nakonec se dozvíme, jak to dopadlo s Ondrou

z jedné z olomouckých pověstí.

Program probíhá od dubna do října za každého počasí.
V případě silně nepříznivého počasí dle domluvy.

nová verze programu

Edukační lektorované programy
Vlastivědného muzea v Olomouci
Edukační lektorované programy pro školy jsou jednou z doprovodných aktivit ke
stálým expozicím (popř. aktuálním výstavám, jednotlivým sbírkovým předmětům
apod.) Vedle komentovaných prohlídek, samoobslužných pracovních listů,
workshopů/výtvarných dílen nebo přednášek.
Hlavním prvkem těchto programů je aktivizační práce muzejního pedagoga, který
edukační program vede. Součástí programů – jak je uvedeno vždy v anotaci – je
kromě výkladu samozřejmě také diskuze, práce s vystavenými exponáty a
badatelskými listy. V muzeu totiž bádáme. A bavíme se, takže nechybí ani zážitkové
aktivity.
Uplatňujeme principy objektového učení a inovativního vzdělávání v muzeu. Důraz
klademe na rozvoj klíčových kompetencí.
Co vás čeká během programu?
Počítejte s tím, že délka programu uváděná v anotaci je tzv. čistý čas, to znamená:
• Respektujte, prosím, domluvený začátek programu – muzejní pedagog si vás v tu dobu
vyzvedne v recepci muzea.
• Je třeba přijít do muzea s předstihem (cca 15 minut před domluveným začátkem
programu) tak, abyste měli dostatek času na zaplacení vstupného, odložení věcí do
šatny a návštěvu WC (během programu nejsou přestávky).
• Řiďte se, prosím, návštěvním řádem muzea – platí zejména zákaz nošení jídla a nápojů
do výstavních prostor (občerstvení je možné konzumovat jen ve vyhrazených
prostorách muzea – před programem nebo po jeho skončení).

Jak se objednat na program?
• E-mailem na adresu vmodetem@vmo.cz nebo telefonicky 585 515 187 a
585 515 122 (muzejní pedagožky Bc. Iva Spáčilová a Mgr. Tereza
Vychodilová)
– a pokud právě
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Těšíme se na vaši návštěvu.
edukační oddělení Vlastivědného muzea v Olomouci
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