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Edukační programy 
březen – červen 2023

2) Hody, hody, doprovody – velikonoční program

Zaměříme se na tradice spojené s příchodem jara a Velikonoc. Děti se dozví, proč vlastně chodí na
„šmigrust“, jak se pečou jidáše, kdo je to Morena, jak se zdobily kraslice v minulosti, jaké dostávali
zamilovaní mládenci a jaké svobodní. Každý účastník programu s sebou přinese jedno až dvě
vyfouknutá vajíčka.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, 
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, 
Umění a kultura

Termín: 2.–5. 4. 2023

Max. počet žáků/studentů: 30
Délka: cca 60 min

1) Pověsti Těšínského Slezska

Svět skutečných historických událostí a postav přiblíží lidová vyprávění a pověsti. Prezentujeme pět
vybraných pověstí – žáci/studenti se seznámí s ústní lidovou slovesností, jejími znaky, funkcemi
a žánry. Zahrajeme si divadlo a v kreativní dílně rozvineme fantazii.

Cílová skupina: ZŠ, SŠ

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

Termín: 1. 3.–30. 6. 2023

Max. počet žáků/studentů: 30 
Délka: 60–90 min



3) Kterak Albert soukenické dílny a galerii založil…

Program připravený na počest 285. výročí narození Alberta Kazimíra Sasko-Těšínského (11. července
1738, Moritzburg), těšínského vévody. Žáci/studenti se dozví, kdo to vlastně byl, proč si říkal Těšínský,
kterou světovou galerii založil a co měl společného s tkaním. Povíme si, kdo to byl mecenáš
a vyzkoušíme si vytvořit výtvarné dílo. 

Cílová skupina: ZŠ, SŠ

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

Termín: 4. 4.–30. 6. 2023

Max. počet žáků/studentů: 30
Délka: cca 60 min

4) Albrechtův zvěřinec aneb Albert Sasko-Těšínský, Albrecht Dürer a Albertina –
speciální výukový program

Chcete dětem připravit zajímavý zážitek, který je bude nejen bavit, ale i vzdělávat? Během kterého si
žáci a studenti budou moci s pomocí tiskaře vyzkoušet tisk z výšky a tisk z hloubky? Společně 
s Romanem Prokešem ze Studia Bez kliky odhalíme kouzla renesančního umělce Albrechta Dürera 
a dozvíme se, co jej spojuje s Albertem Sasko-Těšínským. Prozkoumáme zvířata z jeho obrazů – reálná,
fantaskní i bestie. Ukážeme si grafické techniky dřevořezu a mědirytu. 

Cílová skupina: ZŠ, SŠ

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

Termín: 28.–31. 3. 2023

Úterý až pátek: začátky v 8:00, 9:10, 10:30 a 11:40

Max. počet žáků/studentů: 30
Cena: 80 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Délka: cca 60 min

5) Krása v kovu zakletá

Program se skládá ze dvou částí – úvodní interaktivní prohlídky výstavy s výkladem o původu a vývoji
těšínských krojových šperků, které tvoří unikátní kolekce a tím odlišují tradiční oděv Těšínska od
ostatních regionů. Následuje výtvarná dílna, ve které si žáci/studenti mohou vyrobit dle šikovnosti 
např. vlastní šperk.

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

Termín: 1. 3.–5. 4. 2023

Max. počet žáků/studentů: 30
Délka: cca 60 min



6) Ptáci z naší ulice – výzkumný program

Na jaře se příroda probouzí v mnoha vůních a barvách. Jarní rozeznění je doprovázeno škálou
nejrůznějších melodií, ve kterých se jednotliví opeřenci předhánějí v hlasitosti. V rámci tohoto
programu se žáci a studenti stanou výzkumným ornitologickým týmem a naučí se, jak mohou
vlastními silami a pozorováním objevit mnoho zásadních informací o místních ptačích populacích. 

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho 
svět, Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Člověk a příroda

Termín: 2. 5.–30. 6. 2023

Max. počet žáků/studentů: 30
Délka: cca 90 min

7) Bylo jedno město… Nebo byla dvě?

Program nás provede historií města Těšína. Pomocí starých map, povídání a práce s interaktivním
dřevěným modelem města si přiblížíme okolnosti založení Těšína, jeho rozvoj až po rozdělení města
ve 20. století a vznik Českého Těšína. Pro všechny jsou připraveny úkoly o tom, jak znají své město,
nakolik se v něm orientují a pro šikovné i kreativní dílna – vyrábění domečků. 

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, 
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, 
Umění a kultura

Termín: 7. 3.–30. 6. 2023

Max. počet žáků/studentů: 30
Délka: cca 60 min

8) Elegance ohýbaného dřeva 

Program se skládá ze dvou částí – úvodní interaktivní prohlídka výstavy s výkladem představí počátky
tovární výroby nábytku z ohýbaných bukových tyčí a seznámí s historií firem a ukázkami především
sedacího nábytku. Zaměříme se na produkty vsetínské firmy J. a J. Kohn, která měla v Těšíně jeden ze
svých hlavních provozů. Následuje kreativní dílna.

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

Termín: 2. 5.–30. 6. 2023

Max. počet žáků/studentů: 30
Délka: cca 60 min



9) Družinková všehochuť

Program na přání (dle domluvy)

Termín: 2. 5.–30. 6. 2023 v odpoledních hodinách (13–15 h)

Max. počet žáků: 20
Délka: max. 50 min

Edukační programy jsou doprovodné aktivity ke stálé expozici a krátkodobým výstavám
vedené edukátory (případně odborným pracovníkem – přírodovědcem, archeologem,

etnografem aj.), které vytváříme pro školní skupiny v návaznosti na RVP.
Tradiční školní výuku doplňují o prvky objektového vyučování, kritického myšlení 

a regionální učivo. „Nutí“ děti aktivně se zapojit, přemýšlet, bádat a hlavně učit se hrou.

Edukační programy objednávejte:
- osobně v Historické budově, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, 737 01

- telefonicky na čísle 558 711 866
- e-mailem na adrese ceskytesin@muzeumct.cz

Jaká je cena?
Cena edukačních programů je 40 Kč za žáka (20 Kč MŠ),

pedagogický doprovod má vstup zdarma.
Vstupné je možné uhradit na místě hotově, kartou, případně fakturou

(nutno domluvit předem).

Důležité informace:
Počítejte s tím, že uvedená délka programu je orientační. 

Není do něj započítána přestávka ani příprava na program.
Prosíme, dbejte na dochvilnost a přijďte s předstihem, abyste si stihli v klidu zakoupit

vstupenky a absolvovali vše potřebné (šatna, WC, případně svačina)
a abychom se mohli v klidu věnovat programu.

Pokud není výslovně uvedeno, materiál a vše potřebné je k dispozici,
není nutné s sebou cokoli nosit.


