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Pro mateřské školy, 1.-2. třídu ZŠ, speciální školy 

S KUKAČKOU OKOLO RYBNÍKA 
 

KUKU-KUKU-KUKU. Její hlas jste určitě slyšeli mnohokrát. Viděli jste ji 

také? To se podařilo opravdu málokomu. U našeho muzejního rybníka ji 

uvidíte určitě. A nejen ji. Společně si projdeme břehy, rákosiny i vlhkou 

louku, seznámíme se s několika ptačími druhy a na některé si i zahrajeme. 

Vytvoříte si obrázek rybníka s jeho opeřenými obyvateli, který si odnesete 

do školky či do školy.  Součástí programu je i malé tvoření. 

 

Délka programu:  45 minut 

Cena programu:  30 - 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma 

Vzdělávací oblasti:  Dítě a jeho svět, Člověk a jeho svět 
 

ZA BÍLOU PANÍ 
 

S Bílou paní se můžete setkat na hradbách starého hradu i v našem 

muzeu. Její jméno vám však neprozradíme. To si vyluštíte díky  

splnění úkolů od samotné Bílé paní. Zároveň si projdete výstavní  

sály expozic Střípky z historie a Poklad ukrytý v rákosí. 

 

Délka programu:  50 minut 

Cena programu:  40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma 

Vzdělávací oblasti:  Dítě a společnost, Člověk a jeho svět 
 

Prvňáčkům a druhákům také nabízíme: DO MUZEA ZA MUZEEM 
Délka programu: 45 minut 

Cena programu:  30 Kč 
 



Pro 3.-5. třídu základních škol 

PTAČÍ SVĚT VELKÉHO RYBNÍKA 
 

Když přijdete k rybníku, většinou na něm uvidíte plavat pouze 

kachny divoké. Budete-li mít štěstí, zahlédnete u břehu volavku 

popelavou. Zato z rákosí se bude ozývat směsice neznámých hlasů. 

U toho našeho muzejního rybníka ptáků uvidíte mnohem a mno-

hem víc a také vám odtajníme některé hlasy z rákosin. Se sedm-

nácti ptačími obyvateli se blíže seznámíte a jejich jména si napíše-

te do "ptačí tajenky".  

 

Délka programu:  90 minut 

Cena programu:  40 Kč/žák, doprovod zdarma 

Vzdělávací oblasti:  Člověk a jeho svět 
 

DO MUZEA ZA MUZEEM 
 

Když vstoupíte do muzea, uvidíte především sály s vystavenými 

předměty. Každý předmět má svoji malou historii a svou cestu 

do muzea, kde se o něj starají muzejníci.  

Co se s takovým předmětem děje po přinesení do muzea a co 

nám vypráví? Kdo jsou ti neznámí muzejníci? 

 

Délka programu:  45 - 90 minut 

Cena programu:  30 - 40 Kč/žák, doprovod zdarma 

Vzdělávací oblasti:  Člověk a jeho svět 

PUTOVÁNÍ MUZEEM 
 

Míříte se svojí třídou do muzea poprvé a chcete dětem ukázat,  

jak to v muzeu vypadá? Komentovaná prohlídka stálé expozice  

zve k prvnímu setkání s muzeem. Žáci se na chvíli sami stanou  

průvodci a společně vytvoří sešit  s názvem Putování muzeem. 

 

Délka programu:  80 minut 

Cena programu:  40 Kč/žák, doprovod zdarma 

Vzdělávací oblasti:  Člověk a jeho svět, Lidé a čas 
 



Pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia 

PUTOVÁNÍ MUZEEM 
 

Míříte se svojí třídou do muzea poprvé a chcete dětem ukázat, 

jak to v muzeu vypadá? Komentovaná prohlídka stálé expozice 

zve k prvnímu setkání s muzeem. Žáci se na chvíli sami stanou 

průvodci a společně vytvoří sešit  s názvem Putování muzeem. 

 

Délka programu:  80 minut 

Cena programu:  40 Kč/žák, doprovod zdarma 

Vzdělávací oblasti:  Člověk a společnost  
 

DO MUZEA ZA MUZEEM 
 

Co je to muzeum?  

Jak vzniká?  

Co se v něm ukrývá?  

Kdo v muzeu pracuje?  

Chcete si zahrát na muzejníka a poslechnout si, co vyprávějí 

předměty uložené v muzeu?  

 

Délka programu:  90 minut 

Cena programu:  40 Kč/žák, doprovod zdarma 

Vzdělávací oblasti:  Člověk a společnost 

NÁVŠTĚVA MOKŘADU 
 

Co je mokřad a proč je důležitý? 

Máme na Šluknovsku přírodní rezervace? 

Které vzácné rostliny u nás rostou a kteří vzácní ptáci u nás 

hnízdí? 

Proč na některých rybnících vidíme jen kachny divoké?  

 

Délka programu:  90 minut 

Cena programu:  40 Kč/žák, doprovod zdarma 

Vzdělávací oblasti:  Člověk a příroda 
 



Objednání: 
 
V případě Vašeho zájmu se objednejte alespoň s týdenním 
předstihem u Mgr. Renaty Procházkové - tel. č.: 412 334 107 
nebo 606 930 417 
e-mail: Prochazkova@muzeumdc.cz 
 

Je potřeba sdělit třídu, počet dětí a čas, který můžete v našem 

muzeu strávit. 

TAJEMSTVÍ ZIMNÍHO SLUNOVRATU 
 

Jak slavili Vánoce naši dávní předkové? 

Před návštěvou tradiční vánoční výstavy betlému si budeme 

chvíli hrát a vyprávět o zvycích dávno uplynulých. 

Prohlédneme si výstavu a vyrobíme malou vánoční drobnost 

pro radost. 

 

Délka programu:  90 minut 

Cena programu:  40 Kč/žák, doprovod zdarma 

Program je určen pro: MŠ, ZŠ, víceletá gymnázia 

Vzdělávací oblasti:  Člověk a jeho svět 

    Člověk a společnost  

    Umění a kultura 

Program je nabízen: od 5. 12. 2022 do 31. 1. 2023 
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