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MŠ3 MŠ

MŠVZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO

MUZEJNÍ KOMPLEX NÁRODNÍHO MUZEA 
HISTORICKÁ BUDOVA

HRAJEME SI V PANTEONU
Interaktivní edukační program provede děti příběhem Panteonu Národního muzea. Poznají 
práci sochařů a malířů, hravým způsobem si představí několik významných osobností, 
jejichž sochy jsou v Panteonu umístěny. Samy si poté formou živých obrazů vzájemně 
předvedou, jaké profese vybrané osobnosti Panteonu představují.

Cílová skupina: MŠ a 1.–3. třída ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Dítě a společnost, 
Člověk a jeho svět, Umění a kultura  Klíčová slova: Národní muzeum, Panteon, kultura, umění, poznání, 
hra  Cíle: žák se prostřednictvím aktivizujících prvků programu seznamuje s významnými osobnostmi 
Panteonu, buduje si základní povědomí o kultuře a umění, naší vlasti. Učí se spolupracovat ve skupině  Cena:  
MŠ 500 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  
Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

ZÁZRAKY EVOLUCE / EXPOZICE

ZVÍŘATA OD NEJMENŠÍCH PO NEJVĚTŠÍ
Komentovaná prohlídka provede nejmenší žáky úchvatným světem zvířat. Na děti 
necháme působit atmosféru sálů, které je zavedou pod mořskou hladinu, do tropického 
pralesa nebo na africkou savanu. Hlavní pozornost jistě upoutají velké exponáty jako 
model obří krakatice, žirafa a slon či kostra velryby. Vysvětlíme si, že ani vícenohých zvířat 
není třeba se bát, ukážeme si, čím se kdo živí nebo která zvířata lze potkat v naší přírodě. 
Do poznávání zapojíme kromě zraku i sluch a hmat.

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ  Délka: 45 min  Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět  Klíčová 
slova: zvířata, moře, životní prostředí, potrava  Cíle: žák zjistí, že život vznikl v mořích a dál se vyvíjel; 
prohlédne si zblízka ikonická zvířata; mezi obávanými zvířaty rozlišuje druhy člověku skutečně nebezpečné; 
dokáže uvést příklady zvířat z naší přírody i exotických prostředí  Cena: MŠ 500 Kč/třída, 3 osoby pedago-
gického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz,  
tel.: 224 497 443

MUZEJNÍ KOMPLEX NÁRODNÍHO MUZEA 
NOVÁ BUDOVA

DĚJINY 20. STOLETÍ / EXPOZICE

O PEJSKOVI A KOČIČCE V MUZEU
Interaktivní program seznámí děti prostřednictvím pohádky Josefa Čapka a metod 
dramapedagogiky se státními symboly, státním svátkem a vybranými klíčovými exponáty, 
které se vztahují k období meziválečného Československa.

Cílová skupina: MŠ a 1. a 2. třída ZŠ  Délka: 45 min  Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Dítě a společnost, 
Člověk a jeho svět  Klíčová slova: Československo, 20. století, Josef Čapek, Tomáš Garrigue Masaryk, 
28. říjen  Cíle: žák zná státní vlajku a svátek 28. října; buduje si základní povědomí o dějinách Česko-
slovenska Cena: MŠ 500 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků   
Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

MŠ

https://www.nm.cz/navstivte-nas/pro-skoly/hrajeme-si-v-panteonu
https://www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/zazraky-evoluce
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/zvirata-od-nejmensich-po-nejvetsi
https://www.nm.cz/historicke-muzeum/dejiny-20-stoleti
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/o-pejskovi-a-kocicce-v-muzeu


MŠ4 MŠ

ČESKÉ MUZEUM HUDBY

ČLOVĚK – NÁSTROJ – HUDBA / EXPOZICE

HUDEBNĚ-DRAMATICKÁ DÍLNA ŠAMAN
Přijďte si užít šamanský rej! Pustíme se do zaříkávání, vyvolávání deště, bubnování, 
šamanského křepčení a pokusíme se vnímat svoje pocity i tělo a zažít zklidnění za pomoci 
relaxačních technik. Program nabízí možnost intenzivněji prožívat a vnímat hudbu, pocity 
i své tělo, a to za pomoci her, vyťukávání vlastního tepu i dechu a hrou na Orffovy nástroje. 
Program probíhá v učebně.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět  
Klíčová slova: zpěv, rytmus, šaman, tanec, perkuse, relaxace, vnímání  Cíle: žák se učí vnímat sám sebe, 
pohybově a výrazově reaguje na hudbu a získává zkušenosti s novou dimenzí prožívání  Cena: 500 Kč/třída 
+ 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky:  
cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

HUDEBNÍ ZVĚŘINEC / VÝSTAVA

MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Máme rádi zvířata nejen proto, že jsou chlupatá, ale také proto, že bývají našimi průvodci 
při poznávání světa hudby. Od nejútlejšího dětství se učíme, jak které zvíře nebo pták 
„dělá“. A zvířátka nemohou chybět ani v písničkách pro děti, hudebních pohádkách nebo 
večerníčcích. Ve výstavě Hudební zvěřinec se za zvířaty vydáme na venkovský dvorek, 
do lesa nebo do džungle a zapojíme oči, uši i hlasivky. Prohlédneme si a poslechneme 
mnoho zvířat i hudebních nástrojů a také si budeme hrát, zpívat a napodobovat zvuky 
zvířat.

Cílová skupina: MŠ, 1. třída ZŠ  Délka: 45 min  Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Dítě a společnost, Člověk  
a jeho svět  Klíčová slova: hudba, lidové a dětské písničky, hudební nástroje, zvířata, hlasy zvířat  Cíle: 
žák si zopakuje a upevní dřívější znalosti; rozumí, co je nápad (inspirace); vyzkouší si rytmické hudební 
nástroje  Cena: MŠ 500 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků:  
max. 30 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

LABUŤÁTKA
Hudba a pohyb k sobě odjakživa patří, stejně jako hudba a příroda. Vydejte se s námi 
poznávat spojení světa zvířat, pohybu a zvuku. Hravou formou si vyzkoušíte pohyb 
zvířátek na hudební doprovod a seznámíte se se základními tanečními prvky.

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. třída ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho 
svět  Klíčová slova: balet, hudba, tanec, zvířata  Cíle: žák se seznámí se základními prvky klasického  
a scénického tance  Cena: MŠ 500 Kč/třída + 40 Kč/žák – třídou se rozumí skupina max. 15 žáků;  
3 osoby pedagogického  doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 50 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz,  
tel.: 257 257 738

http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/Expozice-CMH/Clovek-nastroj-hudba.html
https://www.nm.cz/program/vystavy/hudebni-zverinec


MŠ5 MŠ

NEZAŘAZENÉ PROGRAMY

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ ANEB JAK TO VŠECHNO BYLO
Termíny: 17. a 18. února, 3. a 4. března, 20. dubna, 4. a 5. května, vždy od 9.00 a 10.30 h
Společně vyšplháme na horu Říp, s Bivojem se neohroženě pustíme za divokým zvířetem 
a s Krokovými dcerami nasbíráme bylinky a zkusíme si zavěštit. Nebojácný Šemík nás 
přenese za hradby Vyšehradu a přichystáme i slavnou svatbu Libuše a Přemysla. Na chvíli 
se ponoříme do dávných věků naší minulosti a možná i zjistíme, v čem jsme si podobní 
a v čem odlišní. Hudebně-pohybová dílna s prvky dramatiky, která se snaží dětem 
zprostředkovat především radost ze společného muzicírování a tvoření. Program probíhá 
v učebně.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ  Délka: 75 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět  
Klíčová slova: pověsti, zpěv, rytmus  Cíle: žák zažívá radost z vlastní hudební produkce a ze zpěvu   
Cena: MŠ 500 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků:  
max. 50 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

CESTA KOLEM SVĚTA
Pojďte se s námi podívat, jak tráví svůj volný čas děti na jiných kontinentech, naučíme 
se některé hry, jimiž si krátí volný čas, a na vlastní kůži si je vyzkoušíme. Setkáme se  
i s autentickými jazyky, které nám dokreslí atmosféru různorodého prostředí. K dispozici 
jsou různé hudební nástroje, na které si mohou děti zahrát, a rekvizity, jež evokují odlišná 
prostředí, ve kterých se budeme pohybovat. Program probíhá v učebně.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ  Délka: 75 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět  
Klíčová slova: zpěv, rytmus, exotické hudební nástroje  Cíle: žák zažívá radost z vlastní hudební produkce 
a ze zpěvu; je schopen udržet různé rytmy  Cena: MŠ 500 Kč/třída + 40 Kč/žák – třídou se rozumí skupina  
max. 30 žáků; 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 50 žáků  Objednávky:  
cmh@nm.cz,tel.: 257 257 738

MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA

CESTY ANTONÍNA DVOŘÁKA / EXPOZICE

RUSALKA
Vydejte se s námi do pohádkového světa nejslavnější opery Antonína Dvořáka Rusalka  
a poznejte operu a hudebního skladatele tak trochu jinak! Jaký je to pocit stát se na jeden 
den půvabnou vílou Rusalkou, tajemnou Ježibabou, Vodníkem nebo snad samotným 
Princem? Přihlaste se se svou třídou na interaktivní workshop Rusalka a zjistěte to na 
vlastní kůži. Užijte si nevšední dopoledne plné hudby, divadla a zajímavých zážitků.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ  Délka: cca 120 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho 
svět  Klíčová slova: Antonín Dvořák, opera, Rusalka, Novosvětská, Humoreska  Cíle: žák zná životní osudy 
Antonína Dvořáka a děj jeho nejznámější opery Rusalka, je do jejího děje „vtažen“  Cena: MŠ 500 Kč/třída 
+ 30 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky:  
ivana.cirova@nm.cz, tel.: 224 923 363

https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/ceske-muzeum-hudby
https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/muzeum-antonina-dvoraka/cesty-antonina-dvoraka


MŠ6 MŠ

MUZEUM BEDŘICHA SMETANY

BEDŘICH SMETANA / EXPOZICE

POSLOUCHÁME A KRESLÍME VLTAVU
Trasa vltavských vod malebnou českou krajinou plnou rusalek, hradů a starých zřícenin. 
Nevěřili byste, co dalšího je v této několikaminutové skladbě zaznamenáno. Děti se nejdříve 
seznámí se životem a tvorbou Bedřicha Smetany a poté si názornou a tvůrčí formou 
představí program symfonické básně Vltava. Program založený na poslechu skladby  
a jejím výtvarném ztvárnění probíhá v expozici a je vždy přizpůsoben věku žáků.

Cílová skupina: I. varianta (mateřské školy, 1.–3. třída ZŠ), II. varianta (2. stupeň ZŠ, SŠ)  Délka: 90–120 min 
(dle domluvy)  Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Klíčová slova: Bedřich 
Smetana, Má vlast, klasická hudba 19. století  Cíle: žák zná nejznámější Smetanova díla, je schopen hudbu 
vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu  Cena: MŠ 500 Kč/třída + 30 Kč/žák, 3 osoby pedagogického 
doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: alena.reichova@nm.cz, tel.: 222 221 325

NÁPRSTKOVO MUZEUM 

KULTURY AUSTRÁLIE A OCEÁNIE / EXPOZICE

POD SOUHVĚZDÍM JIŽNÍHO KŘÍŽE
Víte, jak se žije u protinožců? Není tam všechno vzhůru nohama? Přesvědčit se můžete 
na prohlídce stálé expozice Austrálie a Oceánie, kde se setkáme s nejrůznějšími předměty 
ilustrujícími rozmanité tichomořské kultury a zjistíme, že užitečnost a krása se zde denně 
prolínají. Během programu si nejprve prohlédneme stálou expozici Austrálie a Oceánie, 
popovídáme si o vystavených předmětech a o tom, co vypovídají o kultuře, ze které 
pochází. Spolu se zamyslíme nad tím, čím se od nás tichomořské kultury odlišují a co 
máme naopak společného. V druhé části programu se inspirujeme australským uměním 
a pokusíme se odhalit pravou podobu místních duchů, které poté ztvárníme tradiční 
tečkovanou technikou.

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ  Délka: 60–90 min  Vzdělávací oblast: Dítě a okolní svět, Člověk a jeho 
svět  Klíčová slova: mimoevropské kultury, Austrálie, umění, každodenní život  Cíle: žák má představu  
o místním životě a jeho specifikách; ví, kde se nachází Austrálie a Oceánie; trénuje jemnou motoriku  
a výtvarné dovednosti  Cena: MŠ 500 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet 
žáků: max. 30 žáků  Objednávky: julie.machatova@nm.cz

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ / VÝSTAVA

POZORUHODNÝ SVĚT JULESE VERNA
Termíny: od konce dubna 2022
Víte, kam, proč a jak lidé před 150 lety cestovali? Během lektorovaného programu se žáci 
prostřednictvím postavy britského gentlemana Philease Fogga z románu Cesta kolem 
světa za 80 dní od Julese Verna seznámí s fenoménem cestování v 19. století. Představíme 
si zajímavé exponáty z různých částí světa a ukážeme si, jak vypadala mapa tehdejšího 
světa, jak věda a technologický pokrok změnily dopravu a jaké motivy kromě zvídavosti 
a touhy po poznání cestovatele vedly. 

Cílová skupina: MŠ a 1. stupeň ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, 
Člověk a příroda, Dítě a jeho svět  Klíčová slova: cestování, doprava, vědecký pokrok, sběratelství, literatura  
Cíle: žák je seznámen s obrazem světa a fenoménem cestování a cestovatelství v 19. století; pochopí, 
jakou roli hrál vědecký pokrok a technologické vynálezy v propojení tehdejšího známého světa; umí popsat 
motivace cestovatelů  Cena: MŠ 500 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: 
max. 30 žáků  Objednávky: julie.machatova@nm.cz 

https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/muzeum-bedricha-smetany/bedrich-smetana-18241884
https://www.nm.cz/program/expozice/kultury-australie-a-oceanie
https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/naprstkovo-muzeum-asijskych-africkych-a-americkych-kultur


MŠ7 MŠ

NÁRODOPISNÉ MUZEUM NÁRODNÍHO MUZEA

ČESKÁ LIDOVÁ KULTURA / EXPOZICE

CYKLUS „POZNEJ SVÉ KOŘENY“
Vzdělávací programy si kladou za cíl seznámit děti s nejvýznamnějšími českými svátky 
(s dožínkami a posvícením v říjnu, s Vánocemi a adventem v prosinci, s  masopustem  
v lednu nebo v únoru a s Velikonocemi v březnu a dubnu) a ukázat jim, jaké tradice  
a zvyky se k daným svátkům vážou. Program probíhá v expozici i v muzejním ateliéru  
a je zakončen tematickou výtvarnou dílnou.

Ztracený masopust
Kdy se slaví masopust? Co to jsou masopustní průvody, proč se pochovávala basa a jak 
vypadají masopustní masky? Děti si popovídají o méně známém lidovém svátku a jeho 
tradicích. Ve výtvarné dílně si děti mohou vyrobit masopustní masku.

Velikonoční příběh
Víte, kdy se vynáší Morana, co znamená koledování a honit Jidáše? Přijďte si s  námi 
povídat o svátku Velikonoc do Národopisného muzea. V závěrečné výtvarné dílně si děti 
mohou vyrobit velikonoční předměty.

Dožínky a posvícení
Jaké lidové zvyky se pojí s koncem léta a začátkem podzimu? Jak se symbolicky uzavíralo 
období sklizně a co znamená stínat kohouta? Ve výtvarné dílně si děti mohou vyrobit 
dožínkový věneček.

Půjdem spolu do Betléma
Jak vypadaly Vánoce našich předků? Povídání o Vánocích a adventu, vánočních zvycích 
a symbolech. Žáci se dozvědí, odkdy je kapr součástí štědrovečerní večeře a od kterých 
dob zdobíme vánoční stromeček. Ve výtvarné dílně si děti mohou vyrobit různé vánoční 
předměty.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět  Klíčová 
slova: lidové zvyky a tradice, Vánoce a advent, masopust, Velikonoce, hody a posvícení, křesťanství   
Cíle: žák zná původ a význam svátku; ví, kdy se slaví a jaké tradice se k němu pojí; zná tradiční pokrmy  
Cena: 500 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: 
edukacehm@nm.cz
 
ŽIVOT NAŠICH PRAPRAPRA… BABIČEK A DĚDŮ
Program žáky přenese zpět v čase a ocitnou se na české vesnici v 19. století. Uvidí, jak 
lidé žili a bydleli, jak se oblékali a pracovali. Na jejich cestě je bude provázet kouzelná 
skříňka a budou také plnit nejrůznější úkoly. Program probíhá v expozici a je zakončen 
tematickou výtvarnou dílnou v muzejním ateliéru, kde si děti mohou potisknout bílé 
kapesníky tiskátky s lidovými vzory, vyrobit dřevěnou hračku či jiný tradiční výrobek.

Cílová skupina: MŠ, 1.–3. třída ZŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět   
Klíčová slova: proměny způsobů života, bydlení a oblékání; předměty denní potřeby  Cíle: žák má  povědomí 
o širším přírodním a kulturním prostředí a jeho neustálých proměnách  Cena: MŠ 500 Kč/třída, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Expozice-HM/Ceska-lidova-kultura.html


MŠ8 MŠ

O MAMINKÁCH A MADONÁCH
Program děti seznámí s tím, jak na vesnici probíhala tradiční svatba v kostele a jaké 
rituály provázely narození děťátka. Děti si sestaví rodokmen rodiny se jmény jednotlivých 
rodinných příslušníků a zahrají si hru na nevěstu. Program probíhá v expozici a je zakončen 
tematickou výtvarnou dílnou v muzejním ateliéru, během níž si děti mohou vyrobit 
obrázek své vlastní rodiny nebo madony.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět  Klíčová 
slova: rodina a příbuzenské vztahy, tradiční zásnuby a svatba, narození dítěte  Cíle: žák rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi  Cena: MŠ 500 Kč/třída, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU

EXPOZICE MUZEA ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU / EXPOZICE

S LOUTKOU V MUZEU
Už vás někdy po muzeu provázela loutka? Naše nejmenší návštěvníky loutkovým 
královstvím a cirkusovým šapitó provedou místní loutky. Na děti čeká také výtvarná dílna, 
kde si vyrobí papírovou loutku inspirovanou expozicí.

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. třída ZŠ  Délka: 60–90 min  Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět  
Klíčová slova: loutka, divadlo, pohádkové postavy, cirkus  Cíle: žák se učí vnímat umělecké  a kulturní 
podněty, pozorně naslouchat a sledovat se zájmem dramatické představení  Cena: s výtvarnou  dílnou  
500 Kč/třída, bez výtvarné dílny 400 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: 
max. 30 žáků  Objednávky: hana.patrasova@nm.cz, tel.: 388 385 716, 776 035 458

zpět na hlavní menu

http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Expozice-HM/Expozice-ceske-loutky-a-cirkusu.html


9

ZŠ
1. st.

ZŠ 
I. stupeň

ZŠ
1. st.VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO

MUZEJNÍ KOMPLEX NÁRODNÍHO MUZEA 
HISTORICKÁ BUDOVA

POZNÁVÁME PANTEON
Žáci se v rámci interaktivního edukačního programu seznámí s Panteonem a jeho 
významem pro český národ a kulturu. Prohlédnou si díla předních malířů a sochařů  
a poznají vybrané osobnosti české kultury, umění a vědy. Poznají prostor, který není 
běžnou součástí muzeí, ale k tomu Národnímu neoddělitelně patří. Společně s lektorem  
i díky samostatné práci s pracovními listy si poté utřídí a upevní získané znalosti a sami 
se na chvíli stanou tvůrci Panteonu.

Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura  
Klíčová slova: Národní muzeum, malířství, sochařství, historie, národ  Cíle: žák dokáže vyjmenovat několik 
osobností spojených s Panteonem a stručně je charakterizovat; popíše některé základní prvky umělecké 
výzdoby Panteonu; chápe význam muzea jako instituce  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedago- 
gického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz,  
tel.: 224 497 443

ZÁZRAKY EVOLUCE / EXPOZICE

ZVÍŘATA OD NEJMENŠÍCH PO NEJVĚTŠÍ
Komentovaná prohlídka provede nejmenší žáky úchvatným světem zvířat. Na děti 
necháme působit atmosféru sálů, které je zavedou pod mořskou hladinu, do tropického 
pralesa nebo na africkou savanu. Hlavní pozornost jistě upoutají velké exponáty jako 
model obří krakatice, žirafa a slon či kostra velryby. Vysvětlíme si, že ani vícenohých zvířat 
není třeba se bát, ukážeme si čím se kdo živí nebo která zvířata lze potkat v naší přírodě. 
Do poznávání zapojíme kromě zraku i sluch a hmat.

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ  Délka: 45 min  Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět  Klíčová  
slova: zvířata, moře, životní, prostředí, potrava  Cíle: žák zjistí, že život vznikl v mořích a dál se vyvíjel; 
prohlédne si zblízka ikonická zvířata; mezi obávanými zvířaty rozlišuje druhy člověku skutečně 
nebezpečné; dokáže uvést příklady zvířat z naší přírody i exotických prostředí  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 
3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde Kontakt:  
vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

KDO JE KDO V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI
Komentovaná prohlídka seznámí žáky s rozmanitostí živočišné říše. V jednotlivých sálech 
se zaměříme na nejtypičtější představitele hlavních skupin živočichů, jejich znaky, životní 
prostředí a způsob života. Pomohou nám v tom velkoformátové exponáty jako korálový 
útes, kmen z amazonského pralesa nebo kolonie mořských ptáků. Některé principy si 
budou moci děti vyzkoušet na pohyblivých interaktivních modelech.

Cílová skupina: 2.–5. třída ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Přírodověda  Klíčová 
slova: zvířata, bezobratlí, ryby, obojživelníci a plazi, ptáci, savci, typické znaky  Cíle: žák rozlišuje mezi 
bezobratlými živočichy a obratlovci; pojmenuje hlavní třídy obratlovců a uvede zástupce; dokáže 
uvést typický znak těchto tříd  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma   
Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

https://www.nm.cz/program/pro-skoly/poznavame-panteon
https://www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/zazraky-evoluce
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/zvirata-od-nejmensich-po-nejvetsi
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/kdo-je-kdo-v-zivocisne-risi
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SÁL MINERÁLŮ / EXPOZICE

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA EXPOZICE SÁL MINERÁLŮ
Komentovaná prohlídka zavede žáky do historicky první zpřístupněné expozice Národního 
muzea. Navíc si historický sál s minerály zachoval i po více než jednom a čtvrt století 
svoji původní podobu. Můžeme se tak přenést do doby, kdy se v muzeu procházely 
dámy v krinolínách a pánové v cylindrech a kdy muzejní sbírky vznikaly z darů českých 
vlastenců a šlechticů. Mezi čtyřmi tisíci exponáty vybereme to nejzajímavější, nejcennější 
a nejkrásnější, co sbírka nabízí. Komentovaná prohlídka je vhodná pro všechny věkové 
skupiny žáků, výklad jim bude přizpůsoben.

Cílová skupina: 3.–9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 45 min  Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  Klíčová slova: 
Národní muzeum, historie muzea, sbírka, nerosty, zlato  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedago-
gického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, 
tel.: 224 497 443

OKNA DO PRAVĚKU / EXPOZICE

OD TRILOBITŮ PO MAMUTY
Komentovaná prohlídka seznámí žáky s hlavními érami pravěku a jejich obyvateli.  
V jednotlivých sálech se zaměříme na nejtypičtější představitele hlavních skupin živočichů 
a rostlin. Pomohou nám v tom věrné rekonstrukce pravěkých organismů, např. trilobitů, 
dinosaura nebo mamuta. Během prohlídky společně zjistíme, co jsou to zkameněliny, a na 
některé si dokonce budeme moci i sáhnout.

Cílová skupina: 3.–5. třída ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Přírodověda  Klíčová 
slova: pravěk, zkamenělina, trilobit, dinosaurus, mamut  Cíle: žák dokáže vyjmenovat nejznámější vyhynulá 
zvířata; chápe pojem zkamenělina  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  
Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

DĚJINY / EXPOZICE

JAK SE ŽILO VE STŘEDOVĚKU
Termíny: od března 2022
S čím se museli potýkat středověcí lidé? Jak se zdobili a jakými zbraněmi bojovali? Do 
jakých kostelů chodili? To a mnohem více si povíme během komentované prohlídky 
středověké části expozice Dějiny. Prohlédneme si nejzajímavější exponáty a některé 
předměty prozkoumáme i hmatem. 

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět  Klíčová slova: středověk, 
každodennost, náboženství, války  Cíle: žák dokáže vyjmenovat příklady středověké materiální kultury  
a uvědomuje si jejich význam  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet 
žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

NA SKOK DO NOVOVĚKU
Termíny: od března 2022
Jaké bylo umění novověku? Co bylo pro novověkého člověka důležité? Společně si 
prohlédneme významné exponáty od obrazů i soch světců přes dobové karetní hry až po 
Ferarri mezi kočáry.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět  Klíčová slova: novověk, 
renesance, baroko, náboženství, války  Cíle: žák rozpozná významná umělecká díla raného novověku  
a předměty každodenního života a uvědomuje si jejich význam  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedago-
gického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz,  
tel.: 224 497 443

https://www.nm.cz/program/expozice/sal-mineralu
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/komentovana-prohlidka-expozice-sal-mineralu
https://www.nm.cz/program/expozice/okna-do-praveku
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/od-trilobitu-po-mamuty
https://www.nm.cz/program/expozice
https://www.nm.cz/program/pro-skoly#skolni-programy
https://www.nm.cz/program/pro-skoly#skolni-programy
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VZHŮRU DO 19. STOLETÍ
Termíny: od března 2022
Čím se zabývali vědci 19. století? Jak vzniklo Národní muzeum? Společně nahlédneme do 
fascinující doby, kterou bylo 19. století, prohlédneme si nejzajímavější exponáty, budeme 
přihlížet národnostním sporům a na závěr postavíme továrnu. 

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět  Klíčová slova:  
osvícenství, 19. století, nacionalismus, průmysl, občanská společnost, věda  Cíle: žák rozpozná exponáty 
dokumentující dějiny vědy; rozumí historickému kontextu vzniku Národního muzea  Cena: ZŠ 900 Kč/
třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: 
vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

SLAVNÍ ČEŠTÍ SKLADATELÉ / VÝSTAVA

I GÉNIOVÉ JSOU JEN LIDÉ  
Jaké měli naši slavní skladatelé záliby? Kam všude po světě se podívali? A jací to byli lidé? 
Lektorovaný program žáky hravým způsobem seznámí s životními cestami a tvorbou 
Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Žáci se také 
dozvědí, čím se skladatelé ve svých skladbách inspirovali.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ  Délka: 75 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Klíčová 
slova: skladatelé, inspirace, každodennost, cestování, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, 
Bohuslav Martinů  Cíle: žák zná slavné české skladatele a jejich stěžejní díla, orientuje se, v jaké době žili  
a která místa u nás i ve světě jsou s nimi spojená  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedago-gického doprovodu 
zdarma  Počet žáků: max. 20 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

MUZEJNÍ KOMPLEX NÁRODNÍHO MUZEA  
NOVÁ BUDOVA

DĚJINY 20. STOLETÍ / EXPOZICE

HRAJEME SI VE 20. STOLETÍ
Interaktivní program seznámí děti s expozicí Dějiny 20. století s důrazem na dějiny 
každodennosti a trávení volného času. Děti hravou formou poznají klíčové exponáty 
a prostřednictvím aplikace HistoryLab budou samy nad vybranými předměty bádat. 
Současně budou mít děti možnost si dobové hry vyzkoušet.

Cílová skupina: 2.–7. třída ZŠ  Délka: 75–90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost  
Klíčová slova: Československo, dětství, volný čas, hračky, HistoryLab  Cíle: žák umí porovnat každodenní 
život ve 20. století a současnosti.  Cena: ZŠ 900 Kč/třída  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  
Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

O POTOPĚ SVĚTA A NÁRODNOSTECH V ČESKOSLOVENSKU
Žáci jsou interaktivní formou seznámeni s částí expozice věnující se období meziválečného 
Československa, které společně poznávají jako mnohonárodnostní stát. Prostřednictvím 
pohádky se seznamují s romskou kulturou a hledají její charakteristické  rysy a morální 
přesah. V této souvislosti poté společně poznávají exponáty charakterizující menšiny  
v Československu. 

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost 
Klíčová slova: Československo, národnostní složení, Romové, romská kultura, křesťanství  Cíle: žák si 
uvědomuje, že Československo nebylo národnostně homogenním státem  Cena: ZŠ 900 Kč/třída  Počet 
žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

https://www.nm.cz/program/pro-skoly#skolni-programy
https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/slavni-cesti-skladatele
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/i-geniove-jsou-jen-lide
https://www.nm.cz/historicke-muzeum/dejiny-20-stoleti
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ČESKÉ MUZEUM HUDBY

ČLOVĚK – NÁSTROJ – HUDBA / EXPOZICE

HUDEBNĚ-DRAMATICKÁ DÍLNA ŠAMAN
Přijďte si užít šamanský rej! Pustíme se do zaříkávání, vyvolávání deště, bubnování, 
šamanského křepčení a pokusíme se vnímat svoje pocity i tělo a zažít zklidnění za pomoci 
relaxačních technik. Program nabízí možnost intenzivněji prožívat a vnímat hudbu, pocity 
i své tělo, a to za pomoci her, vyťukávání vlastního tepu i dechu a hrou na Orffovy nástroje. 
Program probíhá v učebně.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět  
Klíčová slova: zpěv, rytmus, šaman, tanec, perkuse, relaxace, vnímání  Cíle: žák se učí vnímat sám sebe, pohy- 
bově a výrazově reaguje na hudbu a získává zkušenosti s novou dimenzí prožívání  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 
+ 40 Kč/žák , 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz,  
tel.: 257 257 738

HUDEBNÍ ZVĚŘINEC / VÝSTAVA

ZVÍŘATA V HUDBĚ
Na stejnojmenné výstavě žákům názorně předvedeme, jak se příroda potkává s uměním. 
Člověk nebyl nikdy hluchý ke zvukům přírody a nechal se jimi inspirovat od lidové hudby 
až po nejslavnější skladatele. Žáci se během programu zábavnou formou seznámí  
s různými skupinami zvířat, které zanechaly stopu v hudbě – ať už v hudebních nástrojích, 
jako inspirace hudebních motivů, nebo nositelé určitých vlastností ve známých hudebních 
dílech. Zaměříme se na jejich vnímání, rozpoznávání a pochopení, a to i skrze vlastní 
hudební produkci.

Cílová skupina: 2.–5. třída ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura  
Klíčová slova: hudba, hudební nástroje, hudební skladby, inspirace, zvířata, hlasy zvířat  Cíle: žák pojmenuje 
hudební nástroj inspirovaný či vyrobený ze zvířete; dokáže uvést skladbu napodobující zvuky zvířat  
a skladbu, která má zvíře v názvu; chápe přisuzování lidských vlastností zvířatům a umí uvést několik příkladů 
z hudby  Cena: ZŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků:  
max. 30 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

LABUŤÁTKA
Hudba a pohyb k sobě odjakživa patří, stejně jako hudba a příroda. Vydejte se s námi 
poznávat spojení světa zvířat, pohybu a zvuku. Hravou formou si vyzkoušíte pohyb zvířátek 
na hudební doprovod a seznámíte se se základními prvky klasického a scénického tance. 
Naučíte se pracovat s napětím a uvolněním těla.

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. třída ZŠ  Délka: cca 60 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk  
a jeho svět  Klíčová slova: balet, hudba, tanec, zvířata  Cíle: žák se seznámí se základními prvky klasického 
a scénického tance; naučí se základy práce s napětím a uvolněním těla  Cena: ZŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák 
– třídou  se rozumí skupina max. 15 žáků; 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma   
Počet žáků: max. 50 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

BAROKO NA VLASTNÍ KŮŽI
Baroko na vlastní oči, uši, ruce, nohy a v neposlední řadě i hrdlo! Pocity, gestem, hudbou  
i barvou aneb: „Zveme vás na baroko!“ Zážitkový polyestetický projekt, kdy se ponoříme 
do období baroka, které pak ztvárníme jak dobovým písmem, tak secvičením složitější 
barokní skladby. Expresí barokně emotivního výrazu bude i hra na sochy a v neposlední 
řadě i tančení vznešené polonézy. Program probíhá v učebně.

http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/Expozice-CMH/Clovek-nastroj-hudba.html
https://www.nm.cz/program/vystavy/hudebni-zverinec
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Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ (program je vždy modifikován dle věku účastníků)  Délka: 90–100 min  
Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Klíčová slova: vnímání, exprese, tanec, 
zpěv (i vícehlasý), perkuse, architektura  Cíle: žák kultivuje své estetické vnímání, pohybově  a výrazově 
reaguje na umělecké podněty; zažívá radost z vlastní hudební produkce a tance  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 
+ 40 Kč/žák , 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky:  
cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

GOTIKA NA VLASTNÍ KŮŽI
Přijďte propadnout gotice! Polyestetický projekt, kdy bude představena gotická 
architektura jako sloh plný ohromení ze vzdušnosti a nových možností, ve kterém mají 
své místo i obavy. V písařské dílně si sáhneme na faksimile pergamenového manuskriptu 
a poté vypracujeme své iniciály ve věrném gotickém tvaru a navrhneme vlastní vitráž.  
V expresivním cvičení se změníme v sochaře a chrliče a v neposlední řadě budeme zpívat, 
doprovázet se i tančit na rytmicky výraznou, středověkou hudbu.

Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ (program je vždy modifikován dle věku účastníků)  Délka: 90–100 min  
Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Klíčová slova: exprese, zpěv, rytmus, 
tanec, vnímání  Cíle: žák kultivuje své estetické vnímání, pohybově a výrazově reaguje na umělecké 
podněty; zažívá radost z vlastní hudební produkce a tance  Cena: ZŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

BUĎ PŘECI HUMANISTA!
Přijďte se na chvíli stát vzdělaným humanistou a užít si sloh a dobu renesance! Polyestetický 
projekt, při kterém se s renesančními umělci vydáme vzkřísit nový sloh z antických ruin. 
Představíme si renesanční architekturu a pokusíme se vyrýt vlastní návrh sgrafita. Čas 
věnujeme i setkání s mytologickými postavami, které v tomto období opět nabývají na 
oblibě a vážnosti. Secvičíme renesanční skladbu, na které si všimneme charakteristických 
tendencí. Po tanečním křepčení v dobovém stylu se krátce podělíme o své dojmy.

Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ (program je vždy modifikován dle věku účastníků)  Délka: 90–100 min  
Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Klíčová slova: exprese, zpěv, rytmus, 
tanec, vnímání  Cíle: žák kultivuje své estetické vnímání, pohybově a výrazově reaguje na umělecké 
podněty; zažívá radost z vlastní hudební produkce a tance  Cena: ZŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

NEZAŘAZENÉ PROGRAMY

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ ANEB JAK TO VŠECHNO BYLO
Termíny: 26. ledna, 17. a 18. února, 3. a 4. března, 20. dubna, 4. a 5. května, vždy od 9.00 a 10.30 h
Společně vyšplháme na horu Říp, s Bivojem se neohroženě pustíme za divokým zvířetem 
a s Krokovými dcerami nasbíráme bylinky a zkusíme si zavěštit. Nebojácný Šemík nás 
přenese za hradby Vyšehradu a přichystáme i slavnou svatbu Libuše a Přemysla. Na chvíli 
se ponoříme do dávných věků naší minulosti a možná i zjistíme, v čem jsme si podobní 
a v čem odlišní. Hudebně-pohybová dílna s prvky dramatiky, která se snaží dětem 
zprostředkovat především radost ze společného muzicírování a tvoření. Program probíhá 
v učebně.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ  Délka: 75 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět  
Klíčová slova: pověsti, zpěv, rytmus  Cíle: žák zažívá radost z vlastní hudební produkce a ze zpěvu  Cena: 
ZŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák – třídou se rozumí skupina max. 30 žáků; 3 osoby pedagogického doprovodu 
zdarma  Počet žáků: max. 50 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738
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CESTA KOLEM SVĚTA
Termíny: 26. ledna, 17. a 18. února, 3. a 4. března, 20. dubna, 4. a 5. května, vždy od 9.00 a 10.30 h 
Pojďte se s námi podívat, jak tráví svůj volný čas děti na jiných kontinentech, naučíme 
se některé hry, jimiž si krátí volný čas, a na vlastní kůži si je vyzkoušíme. Setkáme se  
i s autentickými jazyky, které nám dokreslí atmosféru různorodého prostředí. K dispozici 
jsou různé hudební nástroje, na které si mohou děti zahrát, a rekvizity, jež evokují odlišná 
prostředí, ve kterých se budeme pohybovat. Program probíhá v učebně.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ  Délka: 75 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět   
Klíčová slova: zpěv, rytmus, exotické hudební nástroje  Cíle: žák zažívá radost z vlastní hudební produkce 
a ze zpěvu; je schopen udržet různé rytmy  Cena: ZŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického 
doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 50 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA

CESTY ANTONÍNA DVOŘÁKA / EXPOZICE

RUSALKA
Vydejte se s námi do pohádkového světa nejslavnější opery Antonína Dvořáka Rusalka. 
Poznejte operu a hudebního skladatele tak trochu jinak! Jaký je to pocit stát se na jeden 
den půvabnou vílou Rusalkou, tajemnou Ježibabou, Vodníkem nebo snad samotným 
Princem? Přihlaste se se svou třídou na interaktivní workshop Rusalka a zjistěte to na 
vlastní kůži. Užijte si nevšední dopoledne plné hudby, divadla a zajímavých zážitků.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ  Délka: cca 120 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho 
svět  Klíčová slova: Antonín Dvořák, opera, Rusalka, Novosvětská, Humoreska  Cíle: žák zná životní osudy 
Antonína Dvořáka a děj jeho nejznámější opery Rusalka, je do jejího děje „vtažen“  Cena: ZŠ 900 Kč/třída  
+ 30 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků   
Objednávky: ivana.cirova@nm.cz, tel.: 224 923 363

MUZEUM BEDŘICHA SMETANY

BEDŘICH SMETANA / EXPOZICE

POSLOUCHÁME A KRESLÍME VLTAVU
Trasa vltavských vod malebnou českou krajinou plnou rusalek, hradů a starých zřícenin. 
Nevěřili byste, co dalšího je v této několikaminutové skladbě zaznamenáno. Děti se 
nejdříve seznámí se životem a tvorbou Bedřicha Smetany a poté si názornou a tvůrčí 
formou představí program symfonické básně Vltava. Program, založený na poslechu 
skladby a jejím výtvarném ztvárnění, probíhá v expozici a je vždy přizpůsoben věku žáků.

Cílová skupina: I. varianta (mateřské školy, 1.–3. třída ZŠ), II. varianta (2. stupeň ZŠ, SŠ)  Délka: 90–120 min 
(dle domluvy)  Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Klíčová slova: Bedřich 
Smetana, Má vlast, klasická hudba 19. století  Cíle: žák zná nejznámější Smetanova díla, je schopen hudbu 
vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu  Cena: ZŠ 900 Kč/třída + 30 Kč/žák, 3 osoby pedagogického 
doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: alena.reichova@nm.cz, tel.: 222 221 325

https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/muzeum-antonina-dvoraka/cesty-antonina-dvoraka
https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/muzeum-bedricha-smetany/bedrich-smetana-18241884
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POVĚST O LIBUŠI, JAK JI ZHUDEBNIL BEDŘICH SMETANA
Jak je možné hudbou vyjádřit charakter postav? Umí hudba vyjádřit nejen lidské vlastnosti 
a pocity, ale třeba i zvíře? Jaký význam měla opera Libuše v dějinách Národního divadla 
a našeho státu? Během programu vás seznámíme nejen s operou Libuše, ale i s osobností 
Bedřicha Smetany. Program probíhá v expozici.

Cílová skupina: 4.–6. třída ZŠ  Délka: 120 min  Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk  
a jeho svět  Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Má vlast, Národní divadlo  Cíle: žák zná nejznámější  
Smetanova díla i pověst o Libuši; je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu  Cena:  
ZŠ 900 Kč/třída + 30 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  
Objednávky: alena.reichova@nm.cz, tel.: 222 221 325

BEDŘICH SMETANA A KLAVÍR
Program je zaměřený na klavírní skladby tohoto autora, kombinuje prohlídku expozice 
a aktivní poslech vybraných děl. Děti jsou vedeny k vlastnímu vystižení nálady  
a charakteru vybraných programních skladeb.

Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk  
a jeho svět  Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Má vlast, Národní divadlo  Cíle: žák zná nejznámější Smetanova 
díla; je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu  Cena: ZŠ 900 Kč/třída + 30 Kč/žák,  
3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: alena.reichova@nm.cz, 
tel.: 222 221 325

NÁPRSTKOVO MUZEUM 

KULTURY AUSTRÁLIE A OCEÁNIE / EXPOZICE

POD SOUHVĚZDÍM JIŽNÍHO KŘÍŽE
Víte, jak se žije u protinožců? Není tam všechno vzhůru nohama? Přesvědčit se můžete 
na prohlídce stálé expozice Austrálie a Oceánie, kde se setkáme s nejrůznějšími předměty 
ilustrujícími rozmanité tichomořské kultury a zjistíme, že užitečnost a krása se zde denně 
prolínají. Během programu si nejprve prohlédneme stálou expozici Austrálie a Oceánie, 
popovídáme si o vystavených předmětech a o tom, co vypovídají o kultuře, ze které 
pochází. Spolu se zamyslíme nad tím, čím se od nás tichomořské kultury odlišují a co 
máme naopak společného. V druhé části programu se inspirujeme australským uměním 
a pokusíme se odhalit pravou podobu místních duchů, které poté ztvárníme tradiční 
tečkovanou technikou.

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ  Délka: 60–90 min  Vzdělávací oblast: Dítě a okolní svět, Člověk  
a jeho svět  Klíčová slova: mimoevropské kultury, Austrálie, umění, každodenní život  Cíle: žák má představu 
o místním životě a jeho specifikách; ví, kde se nachází Austrálie a Oceánie; trénuje jemnou motoriku  
a výtvarné dovednosti  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: 
max. 30 žáků  Objednávky: julie.machatova@nm.cz

https://www.nm.cz/naprstkovo-muzeum-asijskych-africkych-a-americkych-kultur/kultury-australie-a-oceanie
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KULTURNÍ ROZMANITOST AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
Víte, kde se rozkládá Oceánie, kdo jsou to Austrálci a jak vypadají prasečí peníze? To  
a mnohé další se dozvíte v rámci lektorovaného programu. Žáci se seznámí s rozmanitými 
kulturami Austrálie a Oceánie. Jednotlivá zastavení na výstavě jim představí zajímavé 
muzejní exponáty a přiblíží pestré kultury Austrálie a ostrovů Oceánie. Důraz je kladen na 
tradiční ostrovní kultury a běžný život tamějších společností.

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ  Délka: 60–90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk  
a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura  Klíčová slova: Austrálie, Oceánie, Melanésie, Mikronésie, 
Polynésie, cestování, svět, umění, kultura, lidé  Cíle: žák ví, kde leží Austrálie a ostrovy Oceánie; zná místní 
tradice, duchovní kulturu a umění a chápe rozmanitost různých kultur  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: julie.machatova@nm.cz

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ / VÝSTAVA

POZORUHODNÝ SVĚT JULESE VERNA
Termíny: od konce dubna 2022
Víte, kam, proč a jak lidé před 150 lety cestovali? Během lektorovaném programu se žáci 
prostřednictvím postavy britského gentlemana Philease Fogga z románu Cesta kolem 
světa za 80 dní od Julese Verna seznámí s fenoménem cestování v 19. století. Představíme 
si zajímavé exponáty z různých částí světa a ukážeme si, jak vypadala mapa tehdejšího 
světa, jak věda a technologický pokrok změnily dopravu a jaké motivy kromě zvídavosti 
a touhy po poznání cestovatele vedly. 

Cílová skupina: MŠ a 1. stupeň ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, 
Člověk a příroda, Dítě a jeho svět  Klíčová slova: cestování, doprava, vědecký pokrok, sběratelství, literatura  
Cíle: žák je seznámen s obrazem světa a fenoménem cestování a cestovatelství v 19. století; pochopí, 
jakou roli hrál vědecký pokrok a technologické vynálezy v propojení tehdejšího známého světa; umí popsat 
motivace cestovatelů  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: 
max. 30 žáků  Objednávky: julie.machatova@nm.cz 

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ

KŘIŽOVATKY ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI / EXPOZICE

ČESKÝ LEV SE PROBOUZÍ
Proč slavíme 28. října státní svátek? Kdo je to legionář a proč byl postaven Národní 
památník na Vítkově? Program se zabývá vznikem Československa a státními symboly. 
Probíhá v expozici a Slavnostní síni. Žáci mají k dispozici pracovní listy. Po ukončení 
programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově 
včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 4.–6. třída ZŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost  
Klíčová slova: vznik ČSR, státní symboly, T. G. Masaryk, legionáři  Cíle: žák zná státní symboly ČR a rozumí 
jejich významu; zná historické pozadí státních svátků a významných dnů  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

https://www.nm.cz/program?place=7&daterangefrom=&daterangeto=&search=
http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Expozice-HM/Krizovatky-ceske-a-ceskoslovenske-statnosti.html
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NÁRODOPISNÉ MUZEUM NÁRODNÍHO MUZEA

ČESKÁ LIDOVÁ KULTURA / EXPOZICE

CYKLUS „POZNEJ SVÉ KOŘENY“
Vzdělávací programy si kladou za cíl seznámit děti s nejvýznamnějšími českými svátky 
(s dožínkami a posvícením v říjnu, s Vánocemi a adventem v prosinci, s  masopustem  
v lednu nebo v únoru a s Velikonocemi v březnu a dubnu) a ukázat jim, jaké tradice a zvyky  
se k daným svátkům vážou. Program probíhá v expozici i v muzejním ateliéru a je zakončen 
tematickou výtvarnou dílnou.

Ztracený masopust
Kdy se slaví masopust? Co to jsou masopustní průvody, proč se pochovávala basa a jak 
vypadají masopustní masky? Děti si popovídají o méně známém lidovém svátku a jeho 
tradicích. Ve výtvarné dílně si děti mohou vyrobit masopustní masku.

Velikonoční příběh
Víte, kdy se vynáší Morana, co znamená koledování a honit Jidáše? Přijďte si s  námi 
povídat o svátku Velikonoc do Národopisného muzea. V závěrečné výtvarné dílně si děti 
mohou vyrobit Moranu.

Dožínky a posvícení
Jaké lidové zvyky se pojí s koncem léta a začátkem podzimu? Jak se symbolicky uzavíralo 
období sklizně a co znamená stínat kohouta? Ve výtvarné dílně si děti mohou vyrobit 
dožínkový věneček.

Půjdem spolu do Betléma
Jak vypadaly Vánoce našich předků? Povídání o Vánocích a adventu, vánočních zvycích 
a symbolech. Žáci se dozvědí, odkdy je kapr součástí štědrovečerní večeře a od kterých 
dob zdobíme vánoční stromeček. Ve výtvarné dílně si děti mohou vyrobit různé vánoční 
předměty.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět  Klíčová 
slova: lidové zvyky a tradice, Vánoce a advent, masopust, Velikonoce, hody a posvícení, křesťanství  Cíle: 
žák zná původ a význam svátku; ví, kdy se slaví a jaké tradice se k němu pojí; zná tradiční pokrmy Cena: 
ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: 
edukacehm@nm.cz

ŽIVOT NAŠICH PRAPRAPRA… BABIČEK A DĚDŮ
Program žáky přenese zpět v čase a ocitnou se na české vesnici v 19. století. Uvidí, jak 
lidé žili a bydleli, jak se oblékali a pracovali. Na jejich cestě je bude provázet kouzelná 
skříňka a budou také plnit nejrůznější úkoly. Program probíhá v expozici a je zakončen 
tematickou výtvarnou dílnou v muzejním ateliéru, kde si děti mohou potisknout bílé 
kapesníky tiskátky s lidovými vzory, vyrobit dřevěnou hračku či jiný tradiční výrobek.

Cílová skupina: MŠ, 1.–3. třída ZŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět  
Klíčová slova: proměny způsobů života, bydlení a oblékání; předměty denní potřeby  Cíle: žák má povědomí 
o širším přírodním a kulturním prostředí a jeho neustálých proměnách  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Expozice-HM/Ceska-lidova-kultura.html
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O MAMINKÁCH A MADONÁCH
Program děti seznámí s tím, jak na vesnici probíhala tradiční svatba v kostele a jaké 
rituály provázely narození děťátka. Děti si sestaví rodokmen rodiny se jmény jednotlivých 
rodinných příslušníků a zahrají si hru na nevěstu. Program probíhá v expozici a je zakončen 
tematickou výtvarnou dílnou v muzejním ateliéru, během níž si děti mohou vyrobit 
obrázek své vlastní rodiny nebo madony.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět  Klíčová 
slova: rodina a příbuzenské vztahy, tradiční zásnuby a svatba, narození dítěte  Cíle: žák rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

ŽIVOT NA VSI, JAK JEJ NEZNÁTE
Jak žili a pracovali lidé v minulosti? Jak se oblékali a jak bydleli? Přeneseme se zpět  
v čase na českou vesnici do poloviny 19. století, kde na žáky čeká příběh malého Matěje, 
který je zážitkovou formou seznámí s tradiční lidovou kulturou a životem našich předků 
se zaměřením na přírodní materiály, práce na poli, řemesla, kroje a bydlení. Program 
podporuje aktivní skupinovou práci žáků s vlastní objevitelskou činností a rozvíjí především 
komunikativní kompetence žáků. Program probíhá v expozici a žáci mají k  dispozici 
pracovní listy. Je zakončen výtvarnou dílnou.

Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět  Klíčová slova: venkov, 
přírodní materiály, práce na poli, kroje, řemesla a bydlení  Cíle: žák na vybraných ukázkách srovnává 
způsob života dnes a v minulosti; zná proměny bydlení, oblékání a práce  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz.

TAJEMSTVÍ MUZEA
Žáci se interaktivní a zábavnou formou seznamují s rolí a významem muzea ve společnosti 
a na základě vlastního zacházení se sbírkovými předměty si vyzkouší práci kurátora. 
Program probíhá v expozici a slouží také jako vhodná příprava k návštěvě výstav a expozic. 
Výstupy své kurátorské práce si mohou žáci odnést do školy.

Cílová skupina: 5. třída ZŠ  Délka: 120 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost  
Klíčová slova: muzeum, výstava, expozice, exponát, kurátor  Cíle: žák využívá sbírek muzeí jako 
informačních zdrojů; chápe význam muzea a práce kurátora pro společnost  Cena: ZŠ 900 Kč/třída,  
3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU

EXPOZICE MUZEA ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU / EXPOZICE

S LOUTKOU V MUZEU
Už vás někdy po muzeu provázela loutka? Naše nejmenší návštěvníky loutkovým 
královstvím a cirkusovým šapitó provedou místní loutky. Na děti čeká také výtvarná dílna, 
kde si vyrobí papírovou loutku inspirovanou expozicí.

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. třída ZŠ  Délka: 60–90 min  Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět   
Klíčová slova: loutka, divadlo, pohádkové postavy, cirkus  Cíle: žák se učí vnímat umělecké a kulturní  
podněty, pozorně naslouchat a sledovat se zájmem dramatické představení  Cena: ZŠ s výtvarnou dílnou 
500 Kč/třída, bez výtvarné dílny 400 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: 
max. 30 žáků  Objednávky: hana.patrasova@nm.cz, tel.: 388 385 716, 776 035 458. 

zpět na hlavní menu

http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Expozice-HM/Expozice-ceske-loutky-a-cirkusu.html
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MUZEJNÍ KOMPLEX NÁRODNÍHO MUZEA 
HISTORICKÁ BUDOVA 

OBJEVUJEME PANTEON
Žáci během interaktivního edukačního programu v prostoru Panteonu Národního muzea 
prostřednictvím aktivní práce s pracovními listy poznávají vybrané osobnosti českého 
národa. Pochopí a interpretují význam těchto osobností a samotného Panteonu pro náš 
národ i současnou společnost.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura  
Klíčová slova: Národní muzeum, architektura, umění, historie, národ  Cíle: žák rozpozná významné  osobnosti 
české kultury, umění a vědy a stručně je charakterizuje; popíše některé základní prvky umělecké výzdoby 
Panteonu a porovná je s jinými památkami; zamyslí se nad významem Panteonu pro českou společnost  
a kulturu  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  
Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443 

ZÁZRAKY EVOLUCE / EXPOZICE 

BIODIVERZITA ŽIVOČICHŮ 
Komentovaná prohlídka provede žáky systematickou expozicí živočichů. V jednotlivých 
sálech si postupně představíme všechny skupiny od bezobratlých po savce. Pomůckou 
nám vždy bude vitrína s plejádou druhů popisující rozmanitost každé skupiny. Ukážeme 
si tak nejen typické představitele a jejich znaky, ale také méně známé druhy s obvyklými 
přizpůsobeními. Kromě statických exponátů a modelů nám zvířata v pohybu zprostředkují 
krátká videa. 

Cílová skupina: 6.–9. třída ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Přírodopis  Klíčová slova: živočichové, 
biodiverzita, taxonomie  Cíle: žák rozlišuje několik základních skupin bezobratlých živočichů a všechny 
skupiny obratlovců; dokáže vyjmenovat více typických znaků skupin obratlovců; uvede typického  
i netypického zástupce  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: 
max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

SÁL MINERÁLŮ / EXPOZICE 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA EXPOZICE SÁL MINERÁLŮ 
Komentovaná prohlídka zavede žáky do historicky první zpřístupněné expozice Národního 
muzea. Navíc si historický sál s minerály zachoval i po více než jednom a čtvrt století 
svoji původní podobu. Můžeme se tak přenést do doby, kdy se v muzeu procházely 
dámy v krinolínách a pánové v cylindrech a kdy muzejní sbírky vznikaly z darů českých 
vlastenců a šlechticů. Mezi čtyřmi tisíci exponáty vybereme to nejzajímavější, nejcennější 
a nejkrásnější, co sbírka nabízí. Komentovaná prohlídka je vhodná pro všechny věkové 
skupiny žáků, výklad jim bude přizpůsoben. 

Cílová skupina: 3.–9. třída  Délka: 45 min  Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  Klíčová slova: Národní 
muzeum, historie muzea, sbírka, nerosty, zlato  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu 
zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

https://www.nm.cz/program/pro-skoly/objevujeme-panteon
https://www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/zazraky-evoluce
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/biodiverzita-zivocichu
https://www.nm.cz/program/expozice/sal-mineralu
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/komentovana-prohlidka-expozice-sal-mineralu
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OKNA DO PRAVĚKU / EXPOZICE

VÝPRAVA DO PRAVĚKU
Komentovaná prohlídka provede žáky expozicí pravěké přírody. V jednotlivých sálech si 
zkusíme představit, jak vypadalo území naší země v nejdůležitějších periodách. Zavítáme 
tak pod hladinu kambrického nebo jurského moře, do třetihorních lesů nebo na pláně 
lovců mamutů. Seznámíme se s hlavními živočichy a rostlinami nejen na modelech, ale 
především na fosilním záznamu. Proces vzniku fosilií si názorně vysvětlíme. 

Cílová skupina: 6.–9. třída ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Přírodopis  Klíčová slova: prvohory, 
druhohory, třetihory a čtvrtohory, fosilie  Cíle: žák umí vyjmenovat jednotlivé éry a některé periody pravěku; 
v každé éře dokáže popsat typické prostředí, které panovalo na území dnešní ČR; jednoduše popíše proces 
vzniku fosilií  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků 
Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

DĚJINY / EXPOZICE

Z HRADŮ DO TOVÁREN
Termíny: od března 2022
Vydejte se s námi na cestu časem. Nejprve se staneme svědky počátků českého státu, 
budeme přihlížet náboženským sporům i válečným konfliktům a skončíme pozorováním 
technologického rozmachu na konci 19. století či vzniku moderního nacionalismu.  
V rámci této průřezové komentované prohlídky budete mít možnost prohlédnout si ty 
nejzajímavější exponáty z expozice Dějiny. Komentovaná prohlídka je vedena dialogickou 
formou s lektorem a je přizpůsobena věku žáků.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
středověk, novověk. 19. století, náboženský a politický vývoj  Cíle: žák rozumí souvislosti klíčových exponátů 
s významnými události českých dějin  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  
Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

SLASTI A STRASTI STŘEDOVĚKU
Termíny: od března 2022
Víte, jak se nosily záušnice? Vydejte se s námi do středověké časti expozice Dějiny  
a objevte nejen to. Společně se zde staneme svědky počátku českého státu, prohlédneme 
si šperky, zbraně i předměty denní potřeby z běžného života. Nezapomeneme ani na 
první písemné památky z našeho území a křesťanské památky.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
středověk, každodennost, náboženství, války  Cíle: žák dokáže vyjmenovat příklady středověké materiální 
kultury a zasadit je do kontextu českých dějin; zná příklady významných středověkých lokalit v Čechách  
Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  
Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

SLAVNÍ ČEŠTÍ SKLADATELÉ / VÝSTAVA 

SKLADATELÉ V DIALOGU 
Co měli slavní čeští skladatelé společného a v čem se lišili? Jak žili, tvořili a z čeho čerpali 
inspiraci? Lektorovaný program přiblíží a porovná životní příběhy Bedřicha Smetany, 
Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Seznámí žáky s jejich přístupem 
k tvorbě, do které se otiskly historické i ryze osobní události. 

https://www.nm.cz/program/expozice/okna-do-praveku
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/okna-do-praveku
https://www.nm.cz/program/expozice
https://www.nm.cz/program/pro-skoly#skolni-programy
https://www.nm.cz/program/pro-skoly#skolni-programy
https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/slavni-cesti-skladatele
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Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ  Délka: 75 min  Vzdělávací oblast: Hudební obor, Dějepis  Klíčová 
slova: skladatelé, inspirace, doba a dílo, každodennost, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček,  
Bohuslav Martinů  Cíle: žák zná slavné české skladatele, jejich stěžejní díla a možné inspirace k tvorbě; 
uvažuje o jejich tvorbě na pozadí historických událostí i jejich životního příběhu.  Cena: ZŠ 900 Kč/třída; 
3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 20 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: 
vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

MUZEJNÍ KOMPLEX NÁRODNÍHO MUZEA 
NOVÁ BUDOVA 
 
DĚJINY 20. STOLETÍ / EXPOZICE 

HRAJEME SI VE 20. STOLETÍ 
Interaktivní program seznámí děti s expozicí Dějiny 20. století s důrazem na dějiny 
každodennosti a trávení volného času. Děti hravou formou poznají klíčové exponáty 
a prostřednictvím aplikace HistoryLab budou samy nad vybranými předměty bádat. 
Současně budou mít děti možnost si dobové hry vyzkoušet. 

Cílová skupina: 2.–7. třída ZŠ  Délka: 75–90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová 
slova: Československo, dětství, volný čas, hračky, HistoryLab   Cíle: žák umí porovnat každodenní život  
ve 20. století a současnosti.  Cena: ZŠ 900 Kč/třída  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: 
vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497  443

NA SKOK DO 20. STOLETÍ 
Prohlídka expozice probíhá dialogickou formou s lektorem, který žáky nejprve seznámí 
s její koncepcí. V průběhu programu žáci uvidí nejvýznamnější exponáty vztahující se ke 
klíčovým politickým událostem 20. století od první světové války po vstup České republiky 
do Evropské unie. Současně budou diskutovat nad prolínáním veřejného a soukromého 
života. Mnohé exponáty jsou spojeny s osudy lidí, kteří je vyrobili, dostali nebo užívali, 
a nabízí tak impuls k dialogu. V závěrečné části programu si žáci sami vyzkouší práci 
historika formou krátkých badatelsky orientovaných cvičení, jejichž cílem je interpretace 
vybraných historických pramenů z expozice.   

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
Československo, první a druhá světová válka, komunistický režim, pražské jaro, sametová revoluce, veřejný 
prostor, každodennost  Cíle: žák rozumí koncepci expozice a uvědomuje si prolínání politických událostí 
do každodenního života občanů; rozumí taktéž souvislosti vybraných klíčových exponátů s významnými 
historickými událostmi českých dějin 20. století.  Cena: ZŠ 900 Kč/třída  Počet žáků: max. 15 žáků  
Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

ČESKÉ MUZEUM HUDBY

PŘELAĎTE UŠI
Mezi dvěma tóny se toho skrývá překvapivě mnoho. Co jsou mikrotóny a proč na ně 
nejsou naše uši zvyklé? Kde se s nimi můžeme setkat? Poradí si s nimi každý nástroj? 
Workshop plný tvůrčích úkolů a praktických ukázek podněcuje studenty k aktivnímu 
poslechu, vnímavosti a diskusi nad slyšeným. Zprostředkuje novou sluchovou zkušenost 
a vtáhne studenty do mikrointervalového světa rozmanitých mimoevropských kultur. 
Poodhalí, jak mikrotonalitu využívá folklorní hudba a hudba 20. a 21. století. Ukáže, jak se 
taková hudba zapisuje do not a jak ji zahrát na hudební nástroje.

https://www.nm.cz/program/pro-skoly/skladatele-v-dialogu
https://www.nm.cz/historicke-muzeum/dejiny-20-stoleti
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/na-skok-do-20-stoleti
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Cílová skupina: 2.stupeň ZŠ a SŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět 
Klíčová slova: hudba, mikrotonalita, lidová hudba, etnická hudba, hudba 20. a 21. století  Cíle: žák chápe, co 
je mikrotonální hudba; seznámí se s různými systémy ladění; je schopen vlastního subjektivního hodnocení 
znějící hudby, které dokáže obhájit v diskuzi; vnímá sociální, historické a geografické souvislosti znějící 
hudby.  Cena: ZŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma Počet žáků: 
max. 30 žáků Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

ČLOVĚK – NÁSTROJ – HUDBA / EXPOZICE

BAROKO NA VLASTNÍ KŮŽI
Baroko na vlastní oči, uši, ruce, nohy a v neposlední řadě i hrdlo! Pocity gestem, hudbou 
i barvou aneb: „Zveme vás na baroko!“ Zážitkový polyestetický projekt, kdy se ponoříme 
do období baroka, které pak ztvárníme jak dobovým písmem, tak secvičením složitější 
barokní skladby. Expresí barokně emotivního výrazu bude i hra na sochy a v neposlední 
řadě i tančení vznešené polonézy. Program probíhá v učebně.

Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ (program je vždy modifikován dle věku účastníků)  Délka: 90–100 min  
Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Klíčová slova: vnímání, exprese, tanec, zpěv 
(i vícehlasý), perkuse, architektura  Cíle: žák kultivuje své estetické vnímání, pohybově a výrazově reaguje 
na umělecké podněty; zažívá radost z vlastní hudební produkce a tance  Cena: ZŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák,  
3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz,  
tel.: 257 257 738

GOTIKA NA VLASTNÍ KŮŽI
Přijďte propadnout gotice! Polyestetický projekt, kdy bude představena gotická 
architektura jako sloh plný ohromení ze vzdušnosti a nových možností, ve kterém mají 
své místo i obavy. V písařské dílně si sáhneme na faksimile pergamenového manuskriptu 
a poté vypracujeme své iniciály ve věrném gotické tvaru a navrhneme vlastní vitráž.  
V expresivním cvičení se změníme v sochaře a chrliče a v neposlední řadě budeme zpívat, 
doprovázet se i tančit na rytmicky výraznou středověkou hudbu.

Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ (program je vždy modifikován dle věku účastníků)  Délka: 90–100 min  
Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Klíčová slova: exprese, zpěv, rytmus, 
tanec, vnímání  Cíle: žák kultivuje své estetické vnímání, pohybově a výrazově reaguje na umělecké 
podněty; zažívá radost z vlastní hudební produkce a tance  Cena: ZŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738 

MUZIKOTERAPIE
Hudba jako prostředek k vnitřnímu vyladění a zvládání napětí. Vyzkoušíte si základní 
techniky muzikoterapie: seznámíte se s metodami, které využívají zvuk a hudbu k zlepšení 
nálady či uvolnění stresu a napětí, procvičíte neverbální komunikaci, posílíte vztahy  
v kolektivu a zkusíte se ponořit do cílené relaxace s imaginačními prvky.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ  Délka: 70 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět  
Klíčová slova: hudba, perkuse, relaxace, neverbální komunikace  Cíle: žák se zabývá expresí vlastních 
pocitů, dozvídá se o možnostech vnitřního vyladění a uvolnění napětí, vnímá sounáležitost kolektivu, získá 
konkrétní zkušenost s relaxačními technikami  Cena: ZŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického 
doprovodu  zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738 

BUĎ PŘECI HUMANISTA!
Přijďte se na chvíli stát vzdělaným humanistou a užít si sloh a dobu renesance! Polyestetický 
projekt, při kterém se s renesančními umělci vydáme vzkřísit nový sloh z antických ruin. 
Představíme si renesanční architekturu a pokusíme se vyrýt vlastní návrh sgrafita. Čas 
věnujeme i setkání s mytologickými postavami, které v tomto období opět nabývají na 
oblibě a vážnosti. Secvičíme renesanční skladbu, na které si všimneme charakteristických 
tendencí. Po tanečním křepčení v dobovém stylu se krátce podělíme o své dojmy. 

http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/Expozice-CMH/Clovek-nastroj-hudba.html
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Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ (program je vždy modifikován dle věku účastníků)  Délka: 90–100 min  
Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Klíčová slova: exprese, zpěv, rytmus, 
tanec, vnímání  Cíle: žák kultivuje své estetické vnímání, pohybově a výrazově reaguje na umělecké 
podněty; zažívá radost z vlastní hudební produkce a tance  Cena: ZŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738 

HUDEBNÍ ZVĚŘINEC / VÝSTAVA 

Z PŘÍRODY DO KONCERTNÍCH SÍNÍ 
Lektorovaný program představí téma výstavy Hudební zvěřinec, kterým je hudební 
inspirace přírodou. Skladatelé a hudebníci si již dávno všimli libozvučných hlasů ptáků, 
řevu šelem nebo tajuplných signálů hmyzu. Zvířata tak autory přímo inspirovala k napsání 
mnoha krásných skladeb. Zvíře se stává předmětem hudebního ztvárnění jako konkrétní 
bytost nebo jako nositel určitých vlastností, které člověk zvířatům, zpravidla chybně, 
přisuzuje. Díky propojení přírodovědeckých a hudebních sbírek se žáci seznámí přímo se 
zvířaty, která se nejčastěji vyskytují v hudbě lidové, klasické i populární, baletu či filmu. 

Cílová skupina: 6.–9. třída ZŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura  
Klíčová slova: hudba, hudební skladby, balet, inspirace, zvířata, hlasy zvířat  Cíle: žák definuje několik 
skupin zvířat podle jejich výskytu v hudbě; dokáže uvést skladby spojené se zvířaty a vysvětlit důvody 
inspirace; chápe přisuzování lidských vlastností zvířatům a umí uvést několik příkladů z hudby  Cena:  
ZŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  
Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

MUZEUM BEDŘICHA SMETANY

BEDŘICH SMETANA / EXPOZICE

POSLOUCHÁME A KRESLÍME VLTAVU
Trasa vltavských vod malebnou českou krajinou plnou rusalek, hradů a starých zřícenin. 
Nevěřili byste, co dalšího je v této několikaminutové skladbě zaznamenáno. Děti se nejdříve 
seznámí se životem a tvorbou Bedřicha Smetany a poté si názornou a tvůrčí formou 
představí program symfonické básně Vltava. Program založený na poslechu skladby a 
jejím výtvarném ztvárnění probíhá v expozici a je vždy přizpůsoben věku žáků.

Cílová skupina: I. varianta (mateřské školy, 1.–3. třída ZŠ), II. varianta (2. stupeň ZŠ, SŠ)  Délka: 90–120 min 
(dle domluvy)  Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Klíčová slova: Bedřich 
Smetana, Má vlast, klasická hudba 19. století  Cíle: žák zná nejznámější Smetanova díla, je schopen hudbu 
vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu  Cena: ZŠ 900 Kč/třída + 30 Kč/žák, 3 osoby pedagogického 
doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: alena.reichova@nm.cz, tel.: 222 221 325 

POVĚST O LIBUŠI, JAK JI ZHUDEBNIL BEDŘICH SMETANA
Jak je možné hudbou vyjádřit charakter postav? Umí hudba vyjádřit nejen lidské vlastnosti 
a pocity, ale třeba i zvíře? Jaký význam měla opera Libuše v dějinách Národního divadla 
a našeho státu? Během programu vás seznámíme nejen s operou Libuše, ale i s osobností 
Bedřicha Smetany. Program probíhá v expozici.

Cílová skupina: 4.–6. třída ZŠ  Délka: 120 min  Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk  
a jeho svět  Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Má vlast, Národní divadlo  Cíle: žák zná nejznámější  
Smetanova díla i pověst o Libuši; je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu  Cena:  
ZŠ 900 Kč/třída + 30 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  
Objednávky: alena.reichova@nm.cz, tel.: 222 221 325 

https://www.nm.cz/program/vystavy/hudebni-zverinec
https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/muzeum-bedricha-smetany/bedrich-smetana-18241884
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BEDŘICH SMETANA A KLAVÍR
Program je zaměřený na klavírní skladby tohoto autora, kombinuje prohlídku expozice  
a aktivní poslech vybraných děl. Děti jsou vedeny k vlastnímu vystižení nálady a charakteru 
zvolených skladeb.

Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho 
svět  Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Má vlast, Národní divadlo  Cíle: žák zná nejznámější Smeta-
nova díla; je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 30 Kč/žák, 
3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: alena.reichova@nm.cz, 
tel.: 222 221 325 

Z MÉHO ŽIVOTA ANEB ŽIVOT BEDŘICHA SMETANY, JAK HO POPSAL VLASTNÍ HUDBOU
Žáci se interaktivní formou seznámí s životem Bedřicha Smetany. Pomůže jim k tomu 
i poslech děl, která úzce souvisí s významnými událostmi Smetanova života. Jedná se 
často i o takové skladby, kterými on sám chtěl některé okamžiky svého života popsat. 
Program probíhá v expozici.

Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho 
svět  Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Národní divadlo, hudba druhé poloviny 19. století  Cíle: žák  
zná základní informace o Smetanově životě, jeho nejvýznamnější díla; je schopen hudbu vnímat adekvátně 
jejímu obsahovému tématu  Cena: ZŠ 900 Kč/třída + 30 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu 
zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: alena.reichova@nm.cz, tel.: 222 221 325 

NÁPRSTKOVO MUZEUM 

KULTURY AUSTRÁLIE A OCEÁNIE / EXPOZICE

POD SOUHVĚZDÍM JIŽNÍHO KŘÍŽE
Víte, jak se žije u protinožců? Není tam všechno vzhůru nohama? Přesvědčit se můžete 
na prohlídce stálé expozice Austrálie a Oceánie, kde se setkáme s nejrůznějšími předměty 
ilustrujícími rozmanité tichomořské kultury a zjistíme, že užitečnost a krása se zde denně 
prolínají. Během programu si nejprve prohlédneme stálou expozici Austrálie a Oceánie, 
popovídáme si o vystavených předmětech a o tom, co vypovídají o kultuře, ze které 
pochází. Spolu se zamyslíme nad tím, čím se od nás tichomořské kultury odlišují a co 
máme naopak společného. V druhé části programu se inspirujeme australským uměním 
a pokusíme se odhalit pravou podobu místních duchů, které poté ztvárníme tradiční 
tečkovanou technikou. 

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ Délka: 60–90 min Vzdělávací oblast: Dítě a okolní svět, Člověk  
a jeho svět Klíčová slova: mimoevropské kultury, Austrálie, umění, každodenní život Cíle: žák má představu 
o místním životě a jeho specifikách; ví, kde se nachází Austrálie a Oceánie; trénuje jemnou motoriku  
a výtvarné dovednosti Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma Počet žáků:  
max. 30 žáků Objednávky: julie.machatova@nm.cz

KULTURNÍ ROZMANITOST AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
Víte, kde se rozkládá Oceánie, kdo jsou to Austrálci a jak vypadají prasečí peníze? To  
a mnohé další se dozvíte v rámci lektorovaného programu. Žáci se seznámí s rozmanitými 
kulturami Austrálie a Oceánie. Jednotlivá zastavení na výstavě jim představí zajímavé 
muzejní exponáty a přiblíží pestré kultury Austrálie a ostrovů Oceánie. Důraz je kladen na 
tradiční ostrovní kultury a běžný život tamějších společností.

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ  Délka: 60–90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk  
a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura  Klíčová slova: Austrálie, Oceánie, Melanésie, Mikronésie, 
Polynésie, cestování, svět, umění, kultura, lidé  Cíle: žák ví, kde leží Austrálie a ostrovy Oceánie; zná místní 
tradice, duchovní kulturu a umění; chápe rozmanitost různých kultur  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: julie.machatova@nm.cz 

https://www.nm.cz/naprstkovo-muzeum-asijskych-africkych-a-americkych-kultur/kultury-australie-a-oceanie
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CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ / VÝSTAVA

VELKÝ MALÝ SVĚT JULESE VERNA
Termíny: od konce dubna 2022
Obraz světa z počátku 19. století se v následujících desetiletích pomocí vědy bleskurychle 
zpřesňoval, propojoval a zmenšoval. Příznivý globální politický vývoj a nové technologické 
vynálezy učinily cestování výrazně snazším. Byl zahájen lodní provoz v Suezském 
průplavu, byla vybudována Velká indická železnice a tratí propojena i Severní Amerika. 
Indie, Singapur a Hongkong se staly britskými koloniemi a Japonsko se otevřelo příchodu 
cizinců. Cestování se stalo jednodušším, rychlejším a dostupnějším. Začala éra masové 
turistiky. V průběhu programu se žáci prostřednictvím exponátů seznámí s oblíbenými 
dopravními prostředky a cíli tehdejších cestovatelů. Řeč bude i o populární kultuře, 
především literatuře, která dobovou fascinaci fenoménem cestování a vědeckého pokroku 
zachycuje. 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ  Délka: 60–90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Dějepis, Zeměpis, 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova  Klíčová slova: cestování, 
vědecký pokrok, technologie, kolonialismus, science fiction  Cíle: žák je seznámen s fenoménem cestování 
v 19. století a problematikou s ním spojenou; pochopí roli vědy v tehdejší společnosti a dokáže zhodnotit 
dopady nových technologií na lidstvo; má představu o tom, jak vědecký pokrok současníky fascinoval a jak 
se jejich zájem odrážel i v populární kultuře  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu 
zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: julie.machatova@nm.cz 

TVÁŘE VÁLKY / VÝSTAVA  

VÁLKA. OPĚVOVANÁ A NENÁVIDĚNÁ. 
Co je a co není válka? Proč doprovází člověka od nejstarších dob až do přítomnosti? Jaké 
jsou její příčiny, motivy a podoby? Během lektorovaného programu k výstavě Tváře války 
se prostřednictvím rozmanitých muzejních exponátů seznámíte s válkou jako součástí 
života nás všech na celé planetě. Dozvíte se, proč je důležité tento jev studovat, jak  
o válce přemýšlet a jak jí porozumět.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ  Délka: 60–90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, 
Člověk a příroda, Umění a kultura, Dějepis  Klíčová slova: válka, konflikt, kultura, náboženství, každodennost  
Cíle: žák je seznámen s válkou jako univerzálním fenoménem, který je trvalou součástí života člověka 
na planetě již od nejstarších dob a který prostupuje všemi rovinami společnosti; porozumí tomuto jevu  
a pochopí důležitost jeho studování  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  
Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: julie.machatova@nm.cz

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ

KŘIŽOVATKY ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI / EXPOZICE

KŘIŽOVATKY ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI
Poslední dopis Milady Horákové, vysílačka Libuše, posmrtná maska Jana Palacha a další. 
Jaké příběhy nám mohou vyprávět tyto předměty? Žáci v rámci skupinové práce přímo  
v expozici zkoumají vybrané sbírkové předměty, procházejí po časové ose československých 
dějin 20. století a seznamují se s významnými událostmi. Program probíhá v expozici a je 
doplněn pracovními listy, které slouží nejen k přímé práci v muzeu s lektorem, ale nabízejí 
také přípravné a závěrečné aktivity přímo do výuky. Po skončení programu si skupina 
může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně 
vstupenky).

Cílová skupina: 4.–6. třída ZŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: vznik 
ČSR, státní symboly, T. G. Masaryk, legionáři  Cíle: žák zná státní symboly ČR a rozumí jejich významu; 
zná historické pozadí státních svátků a významných dnů  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického  
doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz 

https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/naprstkovo-muzeum-asijskych-africkych-a-americkych-kultur
https://www.nm.cz/naprstkovo-muzeum-asijskych-africkych-a-americkych-kultur/tvare-valky
http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Expozice-HM/Krizovatky-ceske-a-ceskoslovenske-statnosti.html
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LEGIONÁŘI A VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Vznik Československa před sto lety znamenal zásadní přelom v českých dějinách. Po 
staletích jsme měli znovu vlastní stát. Kdo se o jeho vznik především zasloužil? Kdo 
byli legionáři a jaké byly jejich osudy? A jak tento stát vypadal? Program seznámí žáky  
s okolnostmi vzniku ČSR, přiblíží roli legií a interaktivní formou představí základní podobu 
první republiky a vybrané osobnosti této doby. Žáci pracují ve skupinách v prostorách 
Národního památníku na Vítkově s pracovními listy a se sbírkovými předměty vztahujícími 
se k období první republiky. Po skončení programu si skupina může prohlédnout celý 
objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
první republika, legionáři, první světová válka, T. G. Masaryk  Cíle: žák se orientuje v problematice činnosti 
československých legií a vzniku a podobě první republiky; využívá sbírkových předmětů k poznání dějin  
20. století a interpretuje jejich výpověď  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu  zdarma  
Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz 

ČESKÝ LEV SE PROBOUZÍ
Proč slavíme 28. října státní svátek? Kdo je to legionář a proč byl postaven Národní 
památník na Vítkově? Program se zabývá vznikem Československa a státními symboly. 
Probíhá v expozici a Slavnostní síni. Žáci mají k dispozici pracovní listy. Po ukončení 
programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově 
včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 4.–6. třída ZŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost  
Klíčová slova: vznik ČSR, státní symboly, T. G. Masaryk, legionáři  Cíle: žák zná státní symboly ČR a rozumí 
jejich významu; zná historické pozadí státních svátků a významných dnů  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

OD MNICHOVA PO LEŽÁKY
Byla mnichovská dohoda zradou nebo záchranou míru? Byl atentát na zastupujícího 
říšského protektora projevem hrdinství, nebo hazardem se životy nevinných lidí? Nechte 
promluvit předměty, zapojte svoji hlavu a udělejte si vlastní názor na klíčové otázky 
českých dějin. Lektorovaný program se věnuje československým dějinám v  letech 
1938–1942. Žáci pracují s textem mnichovské dohody, vyhláškami, fotografiemi a jinými 
sbírkovými předměty (vysílačka Libuše) a na jejich základě interpretují významné události. 
Program využívá pracovních listů a prvků tvořivé dramatiky. Odehrává se ve Slavnostní  
síni a expozici. Po ukončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního 
památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
mnichovská dohoda, Hitler, sabotáž, uzavření vysokých škol, stanné právo, atentát, Heydrich, Anthropoid, 
Lidice, Libuše, Ležáky  Cíle: žák se orientuje v posloupnosti jednotlivých událostí a v jejich souvislostech; 
dokáže nezaujatě hodnotit motivy a důsledky činů a zamyslet se nad nimi  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz 

S VÁLKOU JE KONEC 
Edukační program studenty pomocí multimédií provádí posledními měsíci druhé světové 
vláky. Studenti budou moci vyslechnout autentické vyprávění účastnice Pražského 
povstání a zhlédnou rekonstrukci boje o Český rozhlas, prostřednictvím dobových 
fotografií se také přenesou na pražské barikády květnových dnů roku 1945. 

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ a SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Dějepis, Výchova k občanství, 
Člověk a jeho svět  Klíčová slova: povstání, boje za samostatnost, osvobození Československa, druhá 
světová válka  Cíle: žák chápe souvislosti a okolnosti, které vedly k osvobození Československa; 
dokáže stručně nastínit postup osvobození Československa a obtíže, které je provázely; dokáže popsat 
průběh pražského povstání a rozezná místa, která hrála v posledních dnech války klíčovou roli  Cena:  
ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: 
edukacehm@nm.cz
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50. LÉTA V ČESKOSLOVENSKU
Program zaměřený na období počátků totality a upevnění komunistické moci  
v Československu využívá propagandistických plakátů a poezie. Žáci je interpretují  
a seznamují se jejich prostřednictvím s fenoménem kultu osobnosti. Zvláštní pozornost 
je věnována politickým procesům a Miladě Horákové. Žáci analyzují její dopis psaný  
z pankrácké věznice před popravou. Program probíhá v expozici a kolumbáriu Památníku 
a žáci mají k dispozici pracovní listy. Po skončení programu si skupina může prohlédnout 
celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová 
slova: totalita, kult osobnosti, politické procesy, komunistická propaganda, korespondence Milady 
Horákové  Cíle: žák rozumí pojmům totalita, komunismus a politické procesy a přemýšlí o nich  Cena:  
ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: 
edukacehm@nm.cz 

PRAŽSKÉ JARO, OKUPACE A JAN PALACH
Demokratizační změny, svoboda slova, Dva tisíce slov, důvěra v politiku A. Dubčeka. To 
vše bylo zastaveno srpnovou okupací roku 1968. Reakce společnosti byly různé. Program 
žáky provede událostmi roku 1968 a seznámí je s osudem Jana Palacha. Žáci při práci 
využijí repliky dobových plakátů, tiskovin a vládních dokumentů a také poslech hudby, 
která na srpnové události roku 1968 přímo reagovala. Program probíhá v expozici a žáci 
mají k dispozici pracovní listy. Po ukončení programu si skupina může prohlédnout celý 
objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
pražské jaro, srpnová okupace, protestsong, Jan Palach, Akční program, Dva tisíce slov  Cíle: žák zná 
motivy a důsledky událostí roku 1968; interpretuje texty protestsongu  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz 

OD PRAŽSKÉHO JARA PO SAMETOVOU REVOLUCI
Jaké události předcházely pádu komunismu v Československu? Co se skrývá pod 
pojmy normalizace, samizdat, disent? Proč si připomínáme 17. listopad jako Den boje 
za svobodu a demokracii? Program je zaměřený na příčiny a průběh sametové revoluce  
v roce 1989 i dění bezprostředně následující. Žáci využívají sbírkových předmětů. Program 
probíhá v expozici a žáci mají k dispozici pracovní listy. Po ukončení programu si skupina 
může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně 
vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
normalizace, disent, Charta 77, sametová revoluce, vznik ČR  Cíle:  žák se prostřednictvím sbírkových předmětů 
Národního muzea seznamuje s událostmi spojenými s pádem komunistického režimu v Československu  
a promýšlí jejich příčiny, souvislosti a důsledky  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu 
zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz
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MAUZOLEUM KLEMENTA GOTTWALDA A OBJEVOVÁNÍ BALZAMOVACÍ KNIHY
Program se věnuje přestavbě Památníku na Mauzoleum Klementa Gottwalda v 50. letech 
20. století a skrze setkání s dobovými fotografiemi a dokumenty zve žáky k odkrývání 
okolností spojených s úmrtím prvního „dělnického“ prezidenta. Po ukončení programu si 
skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky 
(v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
Klement Gottwald, mauzoleum, totalita, komunistická propaganda  Cíle: žák reflektuje, interpretuje  
a chronologicky řadí historické prameny z 50. let 20. století; vlastními slovy objasní funkci a využití  
Národního památníku na Vítkově po roce 1948; učí se nalézání společného konsenzu a spolupráci ve 
skupině  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  
Objednávky: edukacehm@nm.cz 

PŘÍBĚH PAMÁTNÍKU
V rámci interaktivní prohlídky žáci odhalí, proč byl Památník vybudován, jak se jeho  
význam v různých dobách měnil, a zasadí příběh této stavby do širšího kontextu 
československých dějin. Žáci aktivně pracují v badatelských skupinách s  písemnými  
a obrazovými materiály, tvoří živé obrazy a sami tak postupně odhalují příběh Památníku. 
Program žáky provede celou budovou Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky.

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 120 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová 
slova: vznik ČSR, první odboj, legionáři, nástup komunismu, Klement Gottwald, komunistická propaganda  
Cíle: žák užívá písemných a obrazových pramenů a uměleckých děl k poznání minulosti; učí se na 
základě smyslového prožitku vnímat dějinnou výpověď místa; zasadí informaci do širšího historického 
kontextu  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků   
Objednávky: edukacehm@nm.cz 

UMĚLECKÁ PODOBA NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ
Umění pro politiku, umění pro pietu. K čemu sloužila a byla programově předurčena 
umělecká výzdoba Národního památníku na Vítkově? Jací významní umělci první 
republiky se podíleli na dotvoření obrazu o československém národu? Program představí 
žákům Národní památník na Vítkově v širších kulturně-historických souvislostech od 
vzniku Československa až po současnost. Prostřednictvím umělecké výzdoby Památníku 
se žáci seznámí se základními pojmy z dějin umění a díky interdisciplinárnímu přesahu 
také s politickým a literárním kontextem stavby.

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění  
a kultura  Klíčová slova: vznik Československa, umění 20. století, architektura, malířství, sochařství, Jan 
Štursa, Max Švabinský  Cíle: žák porozumí významu umělecké výzdoby Národního památníku na Vítkově, 
a to jak jeho reprezentační, tak pietní části  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu 
zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ
V rámci komentované prohlídky žáci navštíví slavnostní sál, kapli padlých, hrob neznámého 
vojína i mauzoleum Klementa Gottwalda. Odhalí tak, proč byl Památník vybudován, jak 
se jeho význam v různých dobách měnil, a dokážou zasadit příběh této stavby do širšího 
kontextu československých dějin. Žáci mají možnost prohlédnout si současně expozici 
věnující se dějinám 20. století v Československu, Křižovatky české a československé 
státnosti, a vystoupat na vyhlídku nabízející netradiční pohled na Prahu a přilehlé čtvrtě 
Žižkov a Karlín.

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 100–120 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění  
a kultura  Klíčová slova: vznik Československa, umění 20. století, architektura, malířství, sochařství, Jan 
Štursa, Max Švabinský  Cíle: žák porozumí významu umělecké výzdoby Národního památníku na Vítkově, 
a to jak jeho reprezentační, tak pietní části  Cena: ZŠ 500 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu 
zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz 
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PAMÁTNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO A FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA

PAMÁTNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO A FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA / EXPOZICE

FRANTIŠEK PALACKÝ A FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER, ŽIVOT ZA ČASŮ NÁRODNÍHO 
OBROZENÍ
Termíny: od května 2022
Žáci se seznámí s osobním i profesním životem Františka Palackého a Františka Ladislava 
Riegra přímo v autentickém prostoru jejich bytu. Prostřednictvím jeho zařízení nahlédnou 
do života české společnosti 19. století a období národního obrození a dozvědí se, jakou 
roli hrál v tehdejší společnosti salon.

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová 
slova: František Palacký, František Ladislav Rieger, česká společnost, národní obrození 19. století, 
společenské salony  Cíle: žák rozumí významu F. Palackého a F. L. Riegra; chápe funkci společenského 
salonu  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 20 žáků   
Objednávky: edukacehm@nm.cz

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PAMÁTNÍKU FRANTIŠKA PALACKÉHO A FRANTIŠKA
LADISLAVA RIEGRA
Termíny: od května 2022
Komentovaná prohlídka se odehrává v autentickém prostoru bytu Františka Palackého 
a Františka Ladislava Riegra. Žáci se mohou těšit na dobové zařízení rodinné jídelny, 
společenského salonu, pracovny F. L. Riegra i ložnici F. Palackého v různých uměleckých 
stylech. Jejich prostřednictvím žáci hlouběji nahlédnou do života české společnosti  
v období národního obrození a osobního i profesního života Františka Palackého  
a Františka Ladislava Riegra.

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
František Palacký, František Ladislav Rieger, česká společnost, národní obrození 19. století, společenské 
salony  Cíle: žák rozumí významu F. Palackého a F. L. Riegra Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického 
doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 20 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz 

LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA

PAMÁTKY KAMENOSOCHAŘSTVÍ V ČECHÁCH OD 11. DO 19. STOLETÍ / EXPOZICE

CESTOU UMĚLECKÝCH SLOHŮ
Termíny: objekt aktuálně uzavřen, dostupnost programů sledujte na webu www.nm.cz
Lomený oblouk, tympanon, bazilika…? Přijďte si prohlédnout dané architektonické prvky 
do Lapidária Národního muzea. Lektorovaný program žáky seznámí s nejvýznamnějšími 
uměleckými slohy v českých zemích od středověku až po 19. století. Žáci se naučí 
rozpoznávat základní architektonické prvky jednotlivých slohů a zároveň jejich 
charakteristické stavby. Program se odehrává v jedinečné expozici Lapidária Národního 
muzea a je veden jako strategická hra.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a společnost   
Klíčová slova: románský sloh, gotický sloh, renesance, baroko, klasicismus, historismy  Cíle: žák 
dokáže rozpoznat znaky jednotlivých slohů, určit jejich chronologické pořadí a popsat základní 
charakteristické stavby  Cena: ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Objednávky:  
edukacehm@nm.cz

http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Expozice-HM/Pamatnik-Frantiska-Palackeho-a-Frantiska-Ladislava-Riegra.html
https://www.nm.cz/historicke-muzeum/pamatky-kamenosocharstvi-v-cechach-od-11-do-19-stoleti
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PAMÁTNÍK JANA PALACHA VE VŠETATECH

LEKTOROVANÝ PROGRAM V PAMÁTNÍKU JANA PALACHA VE VŠETATECH
Termíny: pouze v pátek
Lektorovaný program přiblíží žákům životní příběh Jana Palacha a jeho protest, kterým 
chtěl 16. ledna 1969 vyburcovat veřejnost z rezignace, do níž upadala necelých pět měsíců 
po srpnové okupaci. Program seznámí žáky nejen s rodinným prostředím, ve kterém Jan 
Palach vyrůstal, ale také s reakcí společnosti a státní moci na jeho čin nejen v roce 1969, 
ale také v období tzv. normalizace.

Cílová skupina: 9. třída ZŠ a SŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  pražské 
jaro, srpnová okupace, Jan Palach  Klíčová slova: Jan Palach, srpen 1968  Cíle: žák zná motivy  
a důsledky událostí roku 1968; čin Jana Palacha  Cena: zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky:  
edukacehm@nm.cz 

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU

NEZAŘAZENÉ PROGRAMY

PŘÍBĚH SVATÉHO VÁCLAVA
Víte, kdo to byl svatý Václav? Jak se žilo v jeho době, jaký byl, jak žil a zemřel? A proč byl 
prohlášen za svatého? Seznamte se s tímto českým světcem a knížetem a jeho příbuznými 
– prvními Přemyslovci. V programu děti projdou aktivně příběhem sv. Václava a závěrem 
jeho života. Program využívá metody a techniky dramatické výchovy (živé obrazy, hra  
v roli, improvizace atd.) a klade důraz na spolupráci a komunikaci dětí ve skupině.

Cílová skupina: 5.–7. třída ZŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost  
Klíčová slova: svatý Václav, Přemyslovci  Cíle: žák se orientuje v úseku dějinného vyprávění  Cena:  
ZŠ 500 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky:  
hana.patrasova@nm.cz, tel.: 388 385 716, 776 035 458 

zpět na hlavní menu
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SŠVZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO

MUZEJNÍ KOMPLEX NÁRODNÍHO MUZEA 
HISTORICKÁ BUDOVA 

PANTEON A JEHO PROMĚNY
Panteon Národního muzea patří svou uměleckou výzdobou k nejkrásnějším sálům  
v naší republice. Neméně zajímavý je však také jeho význam ideologický. Žáci se v rámci 
interaktivního edukačního programu seznámí s vybranými osobnostmi, umělci i proměnou 
Panteonu od 19. století až do současnosti. Díky aktivní práci s pracovními listy a diskusi  
s lektorem pochopí a interpretují význam těchto osobností i samotného Panteonu pro 
náš národ i současnou společnost.

Cílová skupina: SŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura  Klíčová 
slova: Národní muzeum, umění, architektura, historie, nacionalismus  Cíle: žák rozpozná významné 
osobnosti české kultury, umění a vědy, zhodnotí jejich přínos. Interpretuje příčiny a důsledky změn  
v Panteonu v průběhu let a pochopí jeho význam pro českou společnost a kulturu. Popíše architektonickou 
i uměleckou výzdobu Panteonu  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu 
zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

ZÁZRAKY EVOLUCE / EXPOZICE 

PO STOPÁCH EVOLUCE 
Komentovaná prohlídka provede žáky expozicí recentních živočichů. Hlavní důraz bude 
kladen na vývojové vztahy mezi jednotlivými skupinami, včetně vybraných vyhynulých 
skupin. Významným vodítkem budou zobrazení těchto vztahů na fylogenetických 
stromech. Zaměříme se především na obratlovce a vývoj klíčových znaků, např. způsob 
rozmnožování. Kromě samostatných skupin neopomeneme ani společenstva druhů  
v různých zoogeografických oblastech. 

Cílová skupina: SŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Přírodopis  Klíčová slova: živočichové, evoluce, 
vyhynulý předek, fylogenetický strom, zoogeografie  Cíle: žák na příkladech poznává princip 
evolučního vývoje; orientuje se ve vývojových vztazích mezi obratlovci, včetně skupin vyhynulých; zná 
základní geografické oblasti a jejich typické zvířecí představitele  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 
3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt:  
vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443 

SÁL MINERÁLŮ / EXPOZICE 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA EXPOZICE SÁL MINERÁLŮ 
Komentovaná prohlídka zavede žáky do historicky první zpřístupněné expozice Národního 
muzea. Navíc si historický sál s minerály zachoval i po více než jednom a čtvrt století 
svoji původní podobu. Můžeme se tak přenést do doby, kdy se v muzeu procházely 
dámy v krinolínách a pánové v cylindrech a kdy muzejní sbírky vznikaly z darů českých 
vlastenců a šlechticů. Mezi čtyřmi tisíci exponáty vybereme to nejzajímavější, nejcennější 
a nejkrásnější, co sbírka nabízí. Komentovaná prohlídka je vhodná pro všechny věkové 
skupiny žáků, výklad jim bude přizpůsoben. 

Cílová skupina: 3.–9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 45 min  Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  Klíčová 
slova: Národní muzeum, historie muzea, sbírka, nerosty, zlato  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák,  
3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt:  
vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

https://www.nm.cz/navstivte-nas/pro-skoly/panteon-a-jeho-promeny
https://www.nm.cz/navstivte-nas/pro-skoly/panteon-a-jeho-promeny
https://www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/zazraky-evoluce
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/zazraky-evoluce
https://www.nm.cz/program/expozice/sal-mineralu
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/komentovana-prohlidka-expozice-sal-mineralu
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OKNA DO PRAVĚKU / EXPOZICE

PALEONTOLOGIE ČECH
Komentovaná prohlídka provede žáky paleontologickou expozicí Národního muzea. 
Těžištěm expozice jsou unikátní nálezy z území České republiky od slavných Barrandových 
trilobitů přes jediného českého dinosaura až po nálezy z poslední doby ledové. Vysvětlíme 
si, jaké byly příčiny a důsledky změn přírodního prostředí v jednotlivých periodách pravěku, 
a při povídání o hledání fosilií zjistíme, jak blízce je paleontologie spjata s geologií. 

Cílová skupina: SŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Přírodopis  Klíčová slova: paleontologie, fosilní 
záznam, éry a periody Země, Barrandien  Cíle: žák umí vyjmenovat jednotlivé éry a většinu period pravěku; 
v každé éře dokáže popsat typické prostředí, které panovalo na území dnešní ČR a co ho ovlivnilo; dokáže 
pojmenovat paleontologicky významnou lokalitu v ČR; popíše význam fosilií pro dataci geologických vrstev  
Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  
Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

DĚJINY / EXPOZICE

Z HRADŮ DO TOVÁREN
Termíny: od března 2022 
Vydejte se s námi na cestu časem. Nejprve se staneme svědky počátků českého státu, 
budeme přihlížet náboženským sporům i válečným konfliktům a skončíme pozorováním 
technologického rozmachu na konci 19. století či vzniku moderního nacionalismu.  
V rámci této průřezové komentované prohlídky budete mít možnost prohlédnout si ty 
nejzajímavější exponáty z expozice Dějiny. Komentovaná prohlídka je vedena dialogickou 
formou s lektorem a je přizpůsobena věku žáků.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
středověk, novověk, 19. století, náboženský a politický vývoj  Cíle: žák rozumí souvislosti klíčových exponátů 
s významnými událostmi českých dějin  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického 
doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz,  
tel.: 224 497 443

SLASTI A STRASTI STŘEDOVĚKU
Termíny: od března 2022
Víte, jak se nosily záušnice? Vydejte se s námi do středověké časti expozice Dějiny  
a objevte nejen to. Společně se zde staneme svědky počátku českého státu, prohlédneme 
si šperky, zbraně i předměty denní potřeby z běžného života. Nezapomeneme ani na 
první písemné památky z našeho území a křesťanské památky.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
středověk, každodennost, náboženství, války  Cíle: žák dokáže vyjmenovat příklady středověké materiální 
kultury a zasadit je do kontextu českých dějin; zná příklady významných středověkých lokalit v Čechách 
Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  
Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

VÍRA, VÁLKY A UMĚNÍ
Termíny: od března 2022
Během komentované prohlídky novověké části expozice Dějiny se seznámíme  
s nejvýznamnějšími uměleckými díly renesance a baroka ze sbírek Národního muzea. 
Společně je zasadíme do kontextu politického a náboženského vývoje v českých zemích 
raného novověku. Neopomeneme ani nejvýznamnější exponáty dokumentující válečnictví 
daného období. 

https://www.nm.cz/program/expozice/okna-do-praveku
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/paleontologie-cech
https://www.nm.cz/program/expozice
https://www.nm.cz/program/pro-skoly#skolni-programy
https://www.nm.cz/program/pro-skoly#skolni-programy
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Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
novověk, renesance, baroko, náboženství, války  Cíle: žák rozpozná významná umělecká díla raného 
novověku ze sbírek Národního muzea a dovede je zasadit do kontextu náboženského a politického vývoje 
daného období  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet 
žáků: max. 30 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

SLAVNÍ ČEŠTÍ SKLADATELÉ / VÝSTAVA

SKLADATELÉ V DIALOGU 
Co měli slavní čeští skladatelé společného a v čem se lišili? Jak žili, tvořili a z čeho čerpali 
inspiraci? Lektorovaný program přiblíží a porovná životní příběhy Bedřicha Smetany, 
Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Seznámí žáky s jejich přístupem 
k tvorbě, do které se otiskly historické i ryze osobní události. 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ  Délka: 75 min  Vzdělávací oblast: Hudební obor, Dějepis  Klíčová slova: 
skladatelé, inspirace, doba a dílo, každodennost, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav 
Martinů  Cíle: žák zná slavné české skladatele, jejich stěžejní díla a možné inspirace k tvorbě; uvažuje  
o jejich tvorbě na pozadí historických událostí i jejich životního příběhu.  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák;  
3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 20 žáků  Objednávky: zde  Kontakt:  
vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443 

MUZEJNÍ KOMPLEX NÁRODNÍHO MUZEA 
NOVÁ BUDOVA

DĚJINY 20. STOLETÍ / EXPOZICE 

NA SKOK DO 20. STOLETÍ 
Prohlídka expozice probíhá dialogickou formou s lektorem, který žáky nejprve seznámí 
s její koncepcí. V průběhu programu žáci uvidí nejvýznamnější exponáty vztahující se ke 
klíčovým politickým událostem 20. století od první světové války po vstup České republiky 
do Evropské unie. Současně budou diskutovat nad prolínáním veřejného a soukromého 
života. Mnohé exponáty jsou spojeny s osudy lidí, kteří je vyrobili, dostali nebo užívali, 
a nabízí tak impuls k dialogu. V závěrečné části programu si žáci sami vyzkouší práci 
historika formou krátkých badatelsky orientovaných cvičení, jejichž cílem je interpretace 
vybraných historických pramenů z expozice.   

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
Československo, první a druhá světová válka, komunistický režim, pražské jaro, sametová revoluce, veřejný 
prostor, každodennost   Cíle: žák rozumí koncepci expozice a uvědomuje si prolínání politických událostí 
do každodenního života občanů; rozumí taktéž souvislosti vybraných klíčových exponátů s významnými 
historickými událostmi českých dějin 20. století.  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedago-
gického doprovodu zdarma Počet žáků: max. 15 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz,  
tel.: 224 497 443

KDYŽ HVĚZDY ZÁŘÍ / VÝSTAVA

VŽDY TADY A TEĎ
Kouzlo divadla spočívá v jeho neopakovatelnosti, odehrává se tady a teď. Herci a herečky 
jsou také více než jiní umělci závislí na dobových událostech a vnějších okolnostech. 
Komentovaná prohlídka s interaktivními prvky vás seznámí s příběhy vybraných hereckých 
osobností z prostředí divadla i filmu a s výzvami, kterým musely v různých dobách čelit. 
O aktuálnosti tohoto tématu jsme se mohli přesvědčit v souvislosti se zavřením divadel 
během právě probíhající pandemie. Hlavní linka vyprávění komentované prohlídky, která 
poslouží jako odrazový můstek k dalším osobnostem a tématům, bude věnována herečce 
Olze Scheinpflugové.  

https://www.nm.cz/program/pro-skoly#skolni-programy
https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/slavni-cesti-skladatele
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/skladatele-v-dialogu
https://www.nm.cz/historicke-muzeum/dejiny-20-stoleti
https://www.nm.cz/program/pro-skoly/na-skok-do-20-stoleti
https://www.nm.cz/historicke-muzeum/kdyz-hvezdy-zari
https://www.nm.cz/program/vystavy/1620-cesta-na-horu
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Cílová skupina: SŠ  Délka: 60 min  Klíčová slova: umělec a jeho doba (druhá polovina 19. století –  
60. léta 20. století), herecké osobnosti, Olga Scheinpflugová, emancipace, herecký styl a jeho proměny, 
režijní přístupy  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet 
žáků: max. 20 žáků  Objednávky: zde  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

ČESKÉ MUZEUM HUDBY

PŘELAĎTE UŠI
Mezi dvěma tóny se toho skrývá překvapivě mnoho. Co jsou mikrotóny a proč na ně 
nejsou naše uši zvyklé? Kde se s nimi můžeme setkat? Poradí si s nimi každý nástroj? 
Workshop plný tvůrčích úkolů a praktických ukázek podněcuje studenty k aktivnímu 
poslechu, vnímavosti a diskusi nad slyšeným. Zprostředkuje novou sluchovou zkušenost 
a vtáhne studenty do mikrointervalového světa rozmanitých mimoevropských kultur. 
Poodhalí, jak mikrotonalitu využívá folklorní hudba a hudba 20. a 21. století. Ukáže, jak se 
taková hudba zapisuje do not a jak ji zahrát na hudební nástroje.

Cílová skupina: 2.stupeň ZŠ a SŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět 
Klíčová slova: hudba, mikrotonalita, lidová hudba, etnická hudba, hudba 20. a 21. století  Cíle: žák chápe, co 
je mikrotonální hudba; seznámí se s různými systémy ladění; je schopen vlastního subjektivního hodnocení 
znějící hudby, které dokáže obhájit v diskuzi; vnímá sociální, historické a geografické souvislosti znějící 
hudby.  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků:  
max. 30 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

ČLOVĚK – NÁSTROJ – HUDBA / EXPOZICE

MUZIKOTERAPIE PRO SŠ
Program sleduje tzv. prožitkovou vlnu – po zvukovém a emočním ventilu s improvizací 
následuje využití interaktivních technik. Setkání uzavírá imaginace s řízenou relaxací. 
Muzikoterapeutické principy budou představeny především jako jedna z  dostupných 
možností práce se stresem a emočním vyladěním, což může být pro dospívající 
inspirativní i přínosné. Soustředíme se na prožitek a kreativitu a posílíme sounáležitost 
kolektivu. V případě zájmu může být závěrem otevřena diskuse. Pro studenty pedagogiky  
a zdravotnictví nabízíme s ohledem k jejich profesnímu zaměření shrnutí vhodných 
technik pro práci se znevýhodněnými a možnosti skupinové i individuální muzikoterapie. 
U studentů uměleckých škol se soustředíme na uvolňovací a kotvicí techniky, které mohou 
usnadnit tvůrčí proces a být užitečné i při pedagogickém působení.

Cílová skupina: SŠ  Délka: 70 min  Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Klíčová slova: 
hudba, perkuse, relaxace, neverbální komunikace  Cíle: žák se zabývá se expresí vlastních pocitů, dozvídá se  
o možnostech vnitřního vyladění a uvolnění napětí, vnímá sounáležitost kolektivu, získá konkrétní zkušenost 
s relaxačními technikami  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  
Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

BUĎ PŘECI HUMANISTA!
Přijďte se na chvíli stát vzdělaným humanistou a užít si sloh a dobu renesance! Polyestetický 
projekt, při kterém se s renesančními umělci vydáme vzkřísit nový sloh z antických ruin. 
Představíme si renesanční architekturu a pokusíme se vyrýt vlastní návrh sgrafita. Čas 
věnujeme i setkání s mytologickými postavami, které v tomto období opět nabývají na 
oblibě a vážnosti. Secvičíme renesanční skladbu, na které si všimneme charakteristických 
tendencí. Po tanečním křepčení v dobovém stylu se krátce podělíme o své dojmy.

Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ (program je vždy modifikován dle věku účastníků)  Délka: 90–100 min   
Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Klíčová slova: exprese, zpěv, rytmus, tanec, vnímání   
Cíle: žák kultivuje své estetické vnímání, pohybově a výrazově reaguje na umělecké podněty; zažívá radost  
z vlastní hudební produkce a tance  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu 
zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

https://www.nm.cz/program/pro-skoly/vzdy-tady-a-te
http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/Expozice-CMH/Clovek-nastroj-hudba.html
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GOTIKA NA VLASTNÍ KŮŽI 
Polyestetický program pro SŠ. Sledování odrazu slohového estetického cítění v archi-
tektuře, obeznámení s dobovým písmem a vlastní písařská a výtvarná zkušenost, 
představení slohově určujících prvků v hudbě a nácvik dobové skladby, expresivní cvičení 
„socha – sochař“ pro vystižení emočních východisek slohu, nácvik a provedení dobového 
tance. Pro studenty pedagogiky  a uměleckých oborů mohou být na závěr uplatněné 
polyestetické principy blíže představeny a případně bude otevřena diskuse. 

Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ (program je vždy modifikován dle věku účastníků)  Délka: 90–100 min  
Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Klíčová slova: exprese, zpěv, rytmus, tanec, vnímání  
Cíle: žák kultivuje své estetické vnímání, pohybově a výrazově reaguje na umělecké podněty; zažívá radost 
z vlastní hudební produkce a tance  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu 
zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738

BAROKO NA VLASTNÍ KŮŽI 
Polyestetický program pro SŠ. Sledování odrazu slohového estetického cítění v archi-
tektuře, obeznámení s dobovým písmem a vlastní písařská a výtvarná zkušenost, 
představení slohově určujících prvků v hudbě a nácvik dobové skladby, expresivní cvičení 
„socha – sochař“ pro vystižení emočních východisek slohu, nácvik a provedení dobového 
tance. Pro studenty pedagogiky a uměleckých oborů mohou být na závěr uplatněné 
polyestetické principy blíže představeny a případně bude otevřena diskuse.

Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ (program je vždy modifikován dle věku účastníků)  Délka: 90–100 min   
Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Cíle: žák vnímání, exprese, tanec, zpěv  
(i vícehlasý), perkuse, architektura  Cíle: žák kultivuje své estetické vnímání, pohybově a výrazově reaguje 
na umělecké podněty; zažívá radost z vlastní hudební produkce a tance  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/ 
žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: cmh@nm.cz,  
tel.: 257 257 738

MUZEUM BEDŘICHA SMETANY

BEDŘICH SMETANA / EXPOZICE

BEDŘICH SMETANA A KLAVÍR
Program je zaměřený na klavírní skladby tohoto autora, kombinuje prohlídku expozice
a aktivní poslech vybraných děl. Děti jsou vedeny k vlastnímu vystižení nálady a charakteru
zvolených skladeb.

Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk  
a jeho svět  Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Má vlast, Národní divadlo  Cíle: žák zná 
nejznámější Smetanova díla; je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu   
Cena: SŠ 900 Kč/třída + 30 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků:  
max. 25 žáků  Objednávky: alena.reichova@nm.cz, tel.: 222 221 325

POSLOUCHÁME A KRESLÍME VLTAVU
Trasa vltavských vod malebnou českou krajinou plnou rusalek, hradů a starých zřícenin. 
Nevěřili byste, co dalšího je v této několikaminutové skladbě zaznamenáno. Děti se nejdříve 
seznámí se životem a tvorbou Bedřicha Smetany a poté si názornou a tvůrčí formou 
představí program symfonické básně Vltava. Program založený na poslechu skladby  
a jejím výtvarném ztvárnění probíhá v expozici a je vždy přizpůsoben věku žáků. 

Cílová skupina: I. varianta (mateřské školy, 1.–3. třída ZŠ), II. varianta (2. stupeň ZŠ, SŠ)  Délka: 90–150 min 
(dle domluvy)  Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět  Klíčová slova: Bedřich 
Smetana, Má vlast, klasická hudba 19. století  Cíle: žák zná nejznámější Smetanova díla, je schopen hudbu 
vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 30 Kč/žák, 3 osoby pedagogického 
doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: alena.reichova@nm.cz, tel.: 222 221 325

https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/muzeum-bedricha-smetany/bedrich-smetana-18241884
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NÁPRSTKOVO MUZEUM

KULTURY AUSTRÁLIE A OCEÁNIE / EXPOZICE

KULTURNÍ ROZMANITOST AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
Víte, kde se rozkládá Oceánie, kdo jsou to Austrálci a jak vypadají prasečí peníze? To  
a mnohé další se dozvíte v rámci lektorovaného programu. Žáci se seznámí s rozmanitými 
kulturami Austrálie a Oceánie. Jednotlivá zastavení na výstavě jim představí zajímavé 
muzejní exponáty a přiblíží pestré kultury Austrálie a ostrovů Oceánie. Důraz je kladen na 
tradiční ostrovní kultury a běžný život tamějších společností.

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ  Délka: 60–90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk  
a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura  Klíčová slova: Austrálie, Oceánie, Melanésie, Mikronésie, 
Polynésie, cestování, svět, umění, kultura, lidé  Cíle: žák ví, kde leží Austrálie a ostrovy Oceánie; zná místní 
tradice, duchovní kulturu a umění; chápe rozmanitost různých kultur  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák,  
3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: julie.machatova@nm.cz 

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ / VÝSTAVA

VĚK POKROKU V DÍLE JULESE VERNA
Termíny: od konce dubna 2022
Vědecký pokrok a technologické vymoženosti změnily obraz světa. Rozvoj lodní a že-
lezniční dopravy v 19. století učinil cestování snazším, rychlejším, ale i dostupnějším. 
Během lektorovaného programu se žáci prostřednictvím muzejních exponátů seznámí  
s fenoménem cestovatelství a dozví se, kam, proč a jak lidé před 150 lety cestovali. Vedle 
hodnocení role vědy a dopadu nových technologií na lidstvo zavítáme také do bývalých 
kolonií – Indie, Malajsie, Indonésie, Číny, Hongkongu, Singapuru, Gibraltaru nebo Adenu 
– a podíváme se na tehdejší koloniální aspirace západních mocností a dnešní kritický 
názor na tuto problematiku. Žáci prostřednictvím jednotlivých zastavení na výstavě 
pochopí, že převratné technologické objevy a vědecký pokrok současníky fascinovaly, 
ale zároveň vyvolaly množství znepokojivých otázek. Řada z nich je zachycena v tehdy 
velmi oblíbených vědecko-fantastických románech, především v díle zakladatele tohoto 
žánru Julese Verna.

Cílová skupina: SŠ  Délka: 60–90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Dějepis, Zeměpis, Výchova  
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova  Klíčová slova: cestování, vědecký 
pokrok, technologie, science fiction, kolonialismus a dekolonialismus  Cíle: žák je seznámen s fenoménem 
cestování v 19. století a problematikou s ním spojenou; pochopí roli vědy v tehdejší společnosti a dokáže 
zhodnotit dopady nových technologií na lidstvo; porozumí tehdejším koloniálním aspiracím i dnešnímu 
kritickému pohledu na ně  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  
Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: julie.machatova@nm.cz 

TVÁŘE VÁLKY / VÝSTAVA 

VÁLKA VČERA, DNES I ZÍTRA 
Víte, k čemu je válka dobrá? Jak souvisí technologický pokrok s válečnými konflikty? Má 
válka i nějaké jiné přínosy? V rámci programu si nejprve prohlédneme výstavu Tváře války 
a představíme si zajímavé muzejní exponáty z různých koutů světa. Poté se společně 
zamyslíme nad tradičním vnímáním války v naší společnosti, rozbijeme tyto zažité 
představy a seznámíme se s různými aspekty války napříč kulturami. 

Cílová skupina: SŠ  Délka: 60–90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk  
a příroda, Umění a kultura, Dějepis  Klíčová slova: válka, kultura, náboženství, fenomén, pokrok, umění  Cíle: 
žák má představu o fenoménu války; je seznámen s obecnými představami o válce i s jejími širšími kulturními 
souvislostmi; porozumí tomuto jevu a pochopí důležitost jeho studování v kontextu  Cena: SŠ 900 Kč/třída 
+ 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: julie.
machatova@nm.cz

https://www.nm.cz/program/expozice/kultury-australie-a-oceanie
https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/naprstkovo-muzeum-asijskych-africkych-a-americkych-kultur
https://www.nm.cz/naprstkovo-muzeum-asijskych-africkych-a-americkych-kultur/tvare-valky
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NEZAŘAZENÉ PROGRAMY

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY HISTORICKÝM INTERIÉREM KNIHOVNY 
NÁPRSTKOVA MUZEA 
Komentované prohlídky historického interiéru knihovny Náprstkova muzea, která v mi-
nulosti sloužila také jako společenské centrum. V roce 1865 zde byl například založen 
první ženský vzdělávací spolek – Americký klub dam. 

Cílová skupina: SŠ, VŠ  Délka: 60–90 min  Vzdělávací oblast: Dějepis  Klíčová slova: knihy, společnost, 
historie, tradice, vzdělání  Cíle: žák je seznámen s funkcí a obsahem knihovny a s historicko-společenskými 
okolnostmi a souvislostmi jejího vzniku a působení  Cena: SŠ 30 Kč/žák + 3 osoby pedagogického doprovodu 
zdarma  Počet žáků: max. 30 žáků  Objednávky: julie.machatova@nm.cz

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ

KŘIŽOVATKY ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI / EXPOZICE

KŘIŽOVATKY ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI
Poslední dopis Milady Horákové, vysílačka Libuše, posmrtná maska Jana Palacha  
a další… Jaké příběhy nám mohou vyprávět tyto předměty? Žáci v rámci skupinové práce 
přímo v expozici zkoumají vybrané sbírkové předměty, procházejí po časové ose česko-
slovenských dějin 20. století a seznamují se s významnými událostmi. Program probíhá  
v expozici a je doplněn pracovními listy, které slouží nejen k přímé práci v  muzeu  
s lektorem, ale nabízejí také přípravné a závěrečné aktivity přímo do vyučování. Po 
ukončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na 
Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: první 
republika, mnichovská dohoda, komunismus, pražské jaro, sametová revoluce  Cíle: žák se orientuje na 
časové ose dějin 20. století; na základě metody objektového učení zkoumá sbírkový předmět a odhaluje 
jeho příběh a kontext doby, se kterou předmět souvisí; žák se orientuje v prostoru a umisťuje předměty do 
slepé mapy  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: 
max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

LEGIONÁŘI A VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Vznik Československa před sto lety znamenal zásadní přelom v českých dějinách. Po 
staletích jsme měli znovu vlastní stát. Kdo se o jeho vznik především zasloužil? Kdo 
byli legionáři a jaké byly jejich osudy? A jak tento stát vypadal? Program seznámí žáky  
s okolnostmi vzniku ČSR, přiblíží roli legií a interaktivní formou představí základní podobu 
první republiky a vybrané osobnosti této doby. Žáci pracují ve skupinách v prostorách 
Národního památníku na Vítkově s pracovními listy a se sbírkovými předměty vztahujícími 
se k období první republiky. Po ukončení programu si skupina může prohlédnout celý 
objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
první republika, legionáři, první světová válka, T. G. Masaryk  Cíle: žák se orientuje v problematice činnosti 
československých legií a vzniku a podobě první republiky; využívá sbírkových předmětů k poznání dějin 
20. století a interpretuje jejich výpověď  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického 
doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

https://www.nm.cz/program/pro-skoly#skolni-programy
http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Expozice-HM/Krizovatky-ceske-a-ceskoslovenske-statnosti.html
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OD MNICHOVA PO LEŽÁKY
Byla mnichovská dohoda zradou, nebo záchranou míru? Byl atentát na zastupujícího 
říšského protektora projevem hrdinství, nebo hazardem se životy nevinných lidí? Nechte 
promluvit předměty, zapojte svoji hlavu a udělejte si vlastní názor na klíčové otázky 
českých dějin. Lektorovaný program se věnuje československým dějinám v  letech 
1938–1942. Žáci pracují s textem mnichovské dohody, vyhláškami, fotografiemi a jinými 
sbírkovými předměty (vysílačka Libuše) a na jejich základě interpretují významné události. 
Program využívá pracovních listů a prvků tvořivé dramatiky. Odehrává se ve Slavnostní 
síni a expozici. Po ukončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního 
památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
mnichovská dohoda, Hitler, sabotáž, uzavření vysokých škol, stanné právo, atentát, Heydrich, Anthropoid, 
Lidice, Libuše, Ležáky  Cíle: žák orientuje se v posloupnosti jednotlivých událostí a v jejich souvislostech; 
dokáže nezaujatě hodnotit motivy a důsledky činů a zamyslet se nad nimi  Cena: 90 Kč/žák, 3 osoby 
pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

S VÁLKOU JE KONEC 
Edukační program studenty pomocí multimédií provádí posledními měsíci druhé světové 
vláky. Studenti budou moci vyslechnout autentické vyprávění účastnice pražského 
povstání a zhlédnou rekonstrukci boje o Český rozhlas, prostřednictvím dobových 
fotografií se také přenesou na pražské barikády květnových dnů roku 1945. 

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ a SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Dějepis, Výchova k občanství, Člověk 
a jeho svět  Klíčová slova: povstání, boje za samostatnost, osvobození Československa, druhá světová válka  
Cíle: žák chápe souvislosti a okolnosti, které vedly k osvobození Československa; dokáže stručně nastínit 
postup osvobození Československa a obtíže, které je provázely; dokáže popsat průběh Pražského povstání 
a rozezná místa, která hrála v posledních dnech války klíčovou roli  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 
osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

50. LÉTA V ČESKOSLOVENSKU
Program zaměřený na období počátků totality a upevnění komunistické moci  
v Československu využívá propagandistických plakátů a poezie, které žáci interpretují 
a seznamují se jejich prostřednictvím s fenoménem kultu osobnosti. Zvláštní pozornost 
je věnována politickým procesům a Miladě Horákové. Žáci analyzují její dopis psaný  
z pankrácké věznice před popravou. Program probíhá v expozici a kolumbáriu Památníku 
a žáci mají k dispozici pracovní listy. Po ukončení programu si skupina může prohlédnout 
celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: totalita, 
kult osobnosti, politické procesy, komunistická propaganda  Cíle: žák rozumí pojmům totalita, komunismus 
a politické procesy a přemýšlí o nich  Cena: SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu 
zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

PRAŽSKÉ JARO, OKUPACE A JAN PALACH
Demokratizační změny, svoboda slova, Dva tisíce slov, důvěra v politiku A. Dubčeka. To 
vše bylo zastaveno srpnovou okupací roku 1968. Reakce společnosti byly různé. Program 
žáky provede událostmi roku 1968 a seznámí je s osudem Jana Palacha. Žáci při práci 
využijí repliky dobových plakátů, tiskovin a vládních dokumentů a také poslech hudby, 
která na srpnové události roku 1968 přímo reagovala. Program probíhá v expozici a žáci 
mají k dispozici pracovní listy. Po ukončení programu si skupina může prohlédnout celý 
objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
pražské jaro, srpnová okupace, protestsong, Jan Palach, Akční program, Dva tisíce slov  Cíle: žák zná motivy 
a důsledky událostí roku 1968; interpretuje texty protestsongu  Cena: 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického 
doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz
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OD PRAŽSKÉHO JARA PO SAMETOVOU REVOLUCI
Jaké události předcházely pádu komunismu v Československu? Co se skrývá pod 
pojmy normalizace, samizdat, disent? Proč si připomínáme 17. listopad jako Den boje 
za svobodu a demokracii? Program je zaměřený na příčiny a průběh sametové revoluce  
v roce 1989 i dění bezprostředně následující. Žáci využívají sbírkových předmětů. Program 
probíhá v expozici a žáci mají k dispozici pracovní listy. Po ukončení programu si skupina 
může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně 
vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
normalizace, disent, Charta 77, sametová revoluce, vznik ČR  Cíle: žák se prostřednictvím sbírkových 
předmětů Národního muzea seznamuje s událostmi spojenými s pádem komunistického režimu 
v Československu a promýšlí jejich příčiny, souvislosti a důsledky  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák,  
3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

MAUZOLEUM KLEMENTA GOTTWALDA A OBJEVOVÁNÍ BALZAMOVACÍ KNIHY
Program se věnuje přestavbě Památníku na Mauzoleum Klementa Gottwalda v 50. letech 
20. století a skrze setkání s dobovými fotografiemi a dokumenty zve žáky k odkrývání 
okolností spojených s úmrtím prvního „dělnického“ prezidenta. Po ukončení programu si 
skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky 
(v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
Klement Gottwald, mauzoleum, totalita, komunistická propaganda  Cíle: žák reflektuje, interpretuje  
a chronologicky řadí historické prameny z 50. let 20. století; vlastními slovy objasní funkci a využití 
Národního památníku na Vítkově po roce 1948; učí se nalézání společného konsenzu a spolupráci ve skupině   
Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků:  
max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

PŘÍBĚH PAMÁTNÍKU
V rámci interaktivní prohlídky žáci odhalí, proč byl Památník vybudován, jak se jeho význam 
v různých dobách měnil, a zasadí příběh této stavby do širšího kontextu československých 
dějin. Žáci aktivně pracují v badatelských skupinách s písemnými a obrazovými materiály, 
tvoří živé obrazy a sami tak postupně odhalují příběh Památníku. Program žáky provede 
celou budovou Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky.

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 120 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová 
slova: vznik ČSR, první odboj, legionáři, nástup komunismu, Klement Gottwald, komunistická propaganda   
Cíle: žák užívá písemných a obrazových pramenů a uměleckých děl k poznání minulosti; učí se na 
základě smyslového prožitku vnímat dějinnou výpověď místa; zasadí informaci do širšího dějinného 
kontextu  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků:  
max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

UMĚLECKÁ PODOBA NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ
Umění pro politiku, umění pro pietu. K čemu sloužila a byla programově předurčena 
umělecká výzdoba Národního památníku na Vítkově? Jací významní umělci první 
republiky se podíleli na dotvoření obrazu o československém národu? Program představí 
žákům Národní památník na Vítkově v širších kulturně-historických souvislostech od 
vzniku Československa až po současnost. Prostřednictvím umělecké výzdoby Památníku 
se žáci seznámí se základními pojmy z dějin umění a díky interdisciplinárnímu přesahu 
také s politickým a literárním kontextem stavby.

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění  
a kultura  Klíčová slova: vznik Československa, umění 20. století, architektura, malířství, sochařství, Jan 
Štursa, Max Švabinský  Cíle: žák porozumí významu umělecké výzdoby Národního památníku na Vítkově, 
a to jak jeho reprezentační, tak pietní části  Cena: SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického 
doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz
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KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ
V rámci komentované prohlídky žáci navštíví slavnostní sál, kapli padlých, hrob neznámého 
vojína i mauzoleum Klementa Gottwalda. Odhalí tak, proč byl Památník vybudován, jak 
se jeho význam v různých dobách měnil, a dokážou zasadit příběh této stavby do širšího 
kontextu československých dějin. Žáci mají možnost prohlédnout si současně expozici 
věnující se dějinám 20. století v Československu, Křižovatky české a československé 
státnosti, a vystoupat na vyhlídku nabízející netradiční pohled na Prahu a přilehlé čtvrtě 
Žižkov a Karlín.

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 100–120 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová 
slova: vznik ČSR, první odboj, legionáři, nástup komunismu, Klement Gottwald, komunistická propaganda  
Cíle: žák užívá písemných a obrazových pramenů a uměleckých děl k poznání minulosti; učí se na 
základě smyslového prožitku vnímat dějinnou výpověď místa; zasadí informaci do širšího dějinného 
kontextu  Cena: SŠ 500 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků:  
max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz 

PAMÁTNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO A FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA

PAMÁTNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO A FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA / EXPOZICE

FRANTIŠEK PALACKÝ A FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER, ŽIVOT ZA ČASŮ 
NÁRODNÍHO OBROZENÍ
Termíny: od května 2022
Žáci se seznámí s osobním i profesním životem Františka Palackého a Františka Ladislava 
Riegra přímo v autentickém prostoru jejich bytu. Prostřednictvím jeho zařízení nahlédnou 
do života české společnosti 19. století a období národního obrození a dozvědí se, jakou 
roli hrál v tehdejší společnosti salon.

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
František Palacký, František Ladislav Rieger, česká společnost, národní obrození 19. století, společenské 
salony  Cíle: žák rozumí významu F. Palackého a F. L. Riegra; chápe funkci společenského salonu  Cena: 
SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 20 žáků  
Objednávky: edukacehm@nm.cz

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PAMÁTNÍKU FRANTIŠKA PALACKÉHO A FRANTIŠKA
LADISLAVA RIEGRA
Termíny: od května 2022
Komentovaná prohlídka se odehrává v autentickém prostoru bytu Františka Palackého 
a Františka Ladislava Riegra. Žáci se mohou těšit na dobové zařízení rodinné jídelny, 
společenského salonu, pracovny F. L. Riegra i ložnici F. Palackého v různých uměleckých 
stylech. Jejich prostřednictvím žáci hlouběji nahlédnou do života české společnosti  
v období národního obrození a osobního i profesního života Františka Palackého  
a Františka Ladislava Riegra.

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ  Délka: 90 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
František Palacký, František Ladislav Rieger, česká společnost, národní obrození 19. století, společenské 
salony  Cíle: žák rozumí významu F. Palackého a F. L. Riegra; chápe funkci společenského salonu  Cena: 
SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  
Objednávky: edukacehm@nm.cz

http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Expozice-HM/Pamatnik-Frantiska-Palackeho-a-Frantiska-Ladislava-Riegra.html
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PAMÁTNÍK JANA PALACHA VE VŠETATECH

LEKTOROVANÝ PROGRAM V PAMÁTNÍKU JANA PALACHA VE VŠETATECH
Termíny: pouze v pátek
Lektorovaný program přiblíží žákům životní příběh Jana Palacha a jeho protest, kterým 
chtěl 16. ledna 1969 vyburcovat veřejnost z rezignace, do níž upadala necelých pět měsíců 
po srpnové okupaci. Program seznámí žáky nejen s rodinným prostředím, ve kterém Jan 
Palach vyrůstal, ale také s reakcí společnosti a státní moci na jeho čin nejen v roce 1969, 
ale také v období tzv. normalizace.

Cílová skupina: 9. třída ZŠ a SŠ  Délka: 60 min  Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  Klíčová slova: 
pražské jaro, srpnová okupace, Jan Palach Cíle: žák zná motivy a důsledky událostí roku 1968; čin Jana 
Palacha  Cena: zdarma  Počet žáků: max. 25 žáků  Objednávky: edukacehm@nm.cz

Nabídka je platná k 1. 1. 2022. Změna programu vyhrazena. Nejaktuálnější nabídku 
programů pro školy najdete zde.

zpět na hlavní menu

https://www.nm.cz/program/pro-skoly#skolni-programy


zpět na hlavní menu



43 EN


