Interaktivní programy
Muzea východních Čech v Hradci Králové pro
střední školy v roce 2018
PROHLÍDKY CENTRA MĚSTA
Putování dějinami – Pevnost královéhradecká
Termín realizace: celoroční program
V úvodu programu se studenti na velkoplošném plánu hradecké pevnosti seznámí
s podobou města na přelomu 18. a 19. století. Poté se vydají po stopách pevnosti
v současném Hradci Králové. Konfrontovat budou získané poznatky o pevnosti s
dochovanými stavbami, jejich funkcí a využitím v minulosti i současnosti.
Délka programu 120 minut.
Návštěvu programu lze zařadit v rámci RVP G do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost – vzdělávací obor Dějepis, Občanský a
společenskovědní základ a do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech.
Na program se lze objednat e-mailem na adrese edukace@muzeumhk.cz nebo na tel..
čísle 604 513 643. Místo realizace programu bude vždy upřesněno při objednávce.
Vstupné: 30 Kč (pedagogický doprovod zdarma)
Centrem města
Termín realizace: 3. duben – 26. říjen 2018
Komentovaná procházka po historickém centru města seznámí studenty s významnými
stavbami spojenými s historií Hradce Králové. Studenti si na konkrétních budovách
prohlédnou prvky reprezentující architektonické slohy a rozvinou tak dovednost poznat
jednotlivé slohy v praxi.
Délka programu 120 minut.
Místo konání: Gayerova kasárna, Opletalova č. p. 334/2, Hradec Králové
Návštěvu programu lze zařadit v rámci RVP G do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost – vzdělávací obor Dějepis, Občanský a
společenskovědní základ a do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech.
Na program se lze objednat e-mailem na adrese edukace@muzeumhk.cz nebo na tel..
čísle 604 513 643.
Vstupné: 30 Kč (pedagogický doprovod zdarma)

PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU
Muzeum války 1866 na Chlumu
Termín realizace: celoroční program
V prostorách expozice se studenti seznámí s historickými okolnostmi války, průběhem
bitvy na Chlumu, životem vojáků a úrovní zdravotní péče. Nově získané informace si
následně návštěvníci vyzkouší zužitkovat při týmové práci na základě vlastních asociací.

Nově získané informace následně zužitkují a graficky ztvární při týmové práci na tvorbě
myšlenkové mapy. Více informací o expozici na www.chlum1866.cz.
Délka programu 90 minut.
Místo konání: Památník bitvy 1866 na Chlumu, Chlum č. p. 66, Všestary
Návštěvu programu lze zařadit v rámci RVP G do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost – vzdělávací obor Dějepis, Občanský a
společenskovědní základ; do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví – vzdělávací obor
Výchova ke zdraví a do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech.
Na program je nutné se objednat minimálně 7 dní před návštěvou na tel. 731 562 419
nebo 495 447 058.
Vstupné: 30 Kč (pedagogický doprovod zdarma)
Areál bojiště bitvy 1866
Termín realizace: 3. duben - 27. září 2018
Areál historického bojiště je zajímavý výjimečnou koncentrací pomníků, individuálních
hrobů i symbolických památníků. Nejvýznamnější z nich jsou přístupné po značených
stezkách. Trasa zahrnuje vybraná místa v nejbližším okolí Muzea války 1866 na Chlumu,
která vypovídají o událostech prusko-rakouské války 1866. Jak lze pojmout konkrétní
prostor si ukážeme prostřednictvím tvorby subjektivních map. Více informací o expozici a
areálu na www.chlum1866.cz.
Délka programu cca 120 minut.
Místo konání: Památník bitvy 1866 na Chlumu, Chlum č. p. 66, Všestary
Návštěvu programu lze zařadit v rámci RVP G do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost – vzdělávací obor Dějepis, Občanský a
společenskovědní základ; do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví – vzdělávací obor
Výchova ke zdraví a do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech.
Na program je nutné se objednat minimálně 7 dní před návštěvou na tel. 731 562 419
nebo 495 447 058.
Vstupné: 50 Kč (pedagogický doprovod zdarma)

PŘÍRODOVĚDECKÉ PROGRAMY
Neznámý svět u našich nohou
Termín realizace: 3. duben - 27. září 2018
Všude kolem nás žije mnoho zajímavých, ale přehlížených tvorů. Stačí se však na chvíli
zastavit, podívat mezi listy a s překvapením zjistíme, kolik živočichů se skrývá v jednom
jediném keříku nebo na několika málo bylinách. Studenti si během programu sami odchytí
bezobratlé živočichy a určí je pomocí klíče. Následně se dozvědí o jejich způsobu života
a vzájemných vztazích, mohou též vytvořit sítě potravních vztahů.
Délka programu 90 minut.
Místo konání: louka, les, rybník, potok nebo řeka poblíž školy
Návštěvu programu lze zařadit v rámci RVP G do vzdělávací oblasti Člověk a příroda –
vzdělávací obor Biologie.
Na program je nutné se objednat minimálně 7 dní před návštěvou na tel. 720 072 375.
Vstup zdarma. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury.

Savci východních Čech
Termín realizace: celoroční program
I o tak obecně známé skupině živočichů, jakou jsou savci, je možné se dovědět mnoho
nového. Studenti si za pomoci klíče určí preparáty běžných zástupců drobných savců
(hlodavců, hmyzožravců a letounů) a následně se dozví o jejich způsobu života.
Délka programu 90 minut.
Místo konání: Gayerova kasárna, Opletalova č. p. 334/2, Hradec Králové
Návštěvu programu lze zařadit v rámci RVP G do vzdělávací oblasti Člověk a příroda –
vzdělávací obor Biologie.
Na program je nutné se objednat minimálně 7 dní před návštěvou na tel. 720 072 375.
Vstup zdarma. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury.
Lebky savců
Termín realizace: celoroční program
Z kostí, a zejména pak z lebek, jsou paleontologové schopnosti vyčíst mnoho informací
o způsobu života dávno vyhynulých živočichů. Studenti si za pomoci klíče určí savčí lebky
a následně se dozví o jejich evoluci a potravních strategiích. Možno doplnit o nástin
evoluce obratlovců.
Délka programu 90 minut.
Místo konání: Gayerova kasárna, Opletalova č. p. 334/2, Hradec Králové
Návštěvu programu lze zařadit v rámci RVP G do vzdělávací oblasti Člověk a příroda –
vzdělávací obor Biologie.
Na program je nutné se objednat minimálně 7 dní před návštěvou na tel. 720 072 375.
Vstup zdarma. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury.

