
DEJ SI POZOR NA ZUBRA
Víte, jak se pozná velký příběh? I když ho někdo dovypráví, 
tak příběh stále žije. Legenda O zubrovi taková je. Během 
programu zažijete vyprávění o velké odvaze Vojtěcha. Zjis-
títe, jak se to stalo, že zubr je erbovním znakem Pernštejnů.  
Vhodné v různých modifikacích pro 1. stupeň ZŠ.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Slohová 
výchova, Člověk a jeho svět, Lidé a čas.
Délka programu: 60 min.

OSOBNOSTI PARDUBIC ANEB KDO BYL KDO
Historie Pardubic, to je řada malých i velkých příběhů. Jeden 
takový příběh tvoří osudy lidí, kteří tady žili nebo žijí. Jak se 
otiskly do dějin města životy arcibiskupa Arnošta z Pardubic 
nebo pánů z Pernštejna? Jak je ovlivnil stavitel a projektant 
Jan Perner, letec Jan Kašpar a jiní? Přijďte to zjistit. 
Vhodné v různých modifikacích pro žáky 4. – 9. tříd ZŠ a SŠ.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Lidé a čas, Člověk 
a společnost, Výchova k občanství.
Délka programu: 60 min.

CESTA DO PRAVĚKU
Už jste byli v archeologické expozici? Vydáme se spolu na 
dobrodružnou cestu od lovců a sběračů přes dobu bronzovou 
po vládu Přemyslovců. Vyzkoušíte si oblečení našich předků, 
obtěžkáte avarskou šavli a společně zjistíme, v čem se nám 
tehdejší lidé podobali a v čem byli jiní. 

V EXPOZICI – celoroční 

OBJEVTE KRÁSU SKLA, VYTVOŘTE SI VITRÁŽ
Nově otevřená expozice moderního skla dá dětem prostor 
pro zapojení fantazie. Objeví zde během prohlídky imaginár-
ní město? Obklopené krásou a elegancí skleněných objek-
tů, proměňujících se světlem v různých úhlech pohledu, se 
seznámí s vlastnostmi skla. Zjistí, z čeho sklo je, kdy a jak 
začali lidé sklo vyrábět a jak ho používali, jaká je nejstarší 
skleněná památka a jak se využívá sklo dnes. Zavěšené vitrá-
že plující ve výšce budou dětem inspirací pro tvorbu vlastní 
vitráže v novém ateliéru. V něm bude možné prohlédnout 
a vyzkoušet si také některé pomůcky sklářů.
Vhodné v různých modifikacích pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, vzdělávací obory 
Člověk a svět práce. Délka programu: 60 min. 

STARÁ ŘEMESLA
Kdo umí, umí. Znát dobře svoje řemeslo v sobě nese velkou 
moudrost. Vezmeme děti do doby, kdy se víc než hlavou pra-
covalo rukama. Ukážeme materiál, nástroje a pracovní postu-
py různých řemeslníků. Od hrnčíře přes podkováře po ševce. 
Budete si moci vyzkoušet základy předení pomocí vřetene, 
tkaní na hřebenovém stávku, provaznictví, hrnčířství a jiné.
Vhodné v různých modifikacích pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ. 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Lidé kolem nás, Člo-
věk a svět práce. 
Délka programu: 60 min.

PROMĚNY PARDUBIC
Všechno se mění. I Pardubice. Pamatujete si, jak vypadaly 
Tyršovy sady nebo Třída míru před pěti lety? A umíte si před-
stavit, co všechno se změnilo ve městě za posledních 100 let? 
Děti se stanou nejen urbanisty z počátku 20. století, ale budou 
se zabývat i změnami jednotlivých míst v našem městě. Inter-
aktivní mapa s fotografiemi z minulosti i současnosti pomůže 
s orientací na mapě a podpoří zájem žáků o rozvoj města. 
Vhodné v různých modifikacích pro 1.supeň ZŠ
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Místo, kde žijeme, 
Lidé a čas, Člověk a společnost. 
Délka programu: 45 min.

VE VÝSTAVĚ – termínované

HURÁ DO MUZEA
29. 9. 2020 – září 2021
Ve výstavě Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea 
se dozvíte o muzeu to nejdůležitější a nahlédnete do jeho zá-
kulisí. K čemu muzeum slouží a co ve svých zdech ukrývá? 
Jaká je cesta exponátu do muzea a na výstavu? Co je to depo-
zitář? Které nejdůležitější profese v muzeu najdete? Některé 
si na vlastní kůži vyzkoušíte – například poznat a zařadit 
„neznámé“ exponáty ve výstavě.
Vhodné v různých modifikacích pro žáky 3. – 7. tříd ZŠ
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Lidé a čas – vyvolání zá-
jmu o minulost a kulturní bohatství v regionu, Umění a kultura. 
Délka programu: 60 min.

V ATELIÉRU – celoroční

VYTVOŘ SI ERB A STAŇ SE RYTÍŘEM
Každý správný rod má svůj rodokmen a erb a nejinak tomu bylo 
i u slavného rodu Pernštejnů, který dal podobu zámku i měs-
tu Pardubice. Stejně jako Pernštejnové si i děti zkusí vytvořit 
vlastní rodovou legendu a erb a poznají základy vědy o erbech 
– heraldiky. Zároveň zjistí, proč mají Pernštejnové v erbu zu-
bra. Sami pak vstoupí do družiny Jana z Pernštejna, stanou se 
rytíři, kteří se připravují na středověkou bitvu s mečem, přilbou 
a vlastním štítem. Jednotlivé skupiny rytířů se pak utkají v sou-
těži, která prověří jejich znalosti nabyté při programu. 
Můžete se těšit na storytelling, přemýšlení, kreslení a hraní.
Vhodné pro žáky 2. – 5. tříd ZŠ, v modifikaci také pro MŠ 
a 1. třídu ZŠ.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Lidé kolem nás – roz-
lišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, Lidé a čas – inter-
pretuje některé pověsti. 
Délka programu: 60 min.

DETEKTIV TLAPKA HLEDÁ VÝZNAČNÉ BUDOVY 
V PARDUBICÍCH
Žáci se stanou pomocníky detektiva Tlapky, aby mu pomohli 
prostřednictvím stop zanechaných na starých fotografiích budov 
najít ztracený artefakt. Žáci získají nové poznatky o názvech, 
využití a umístění některých známých budov v Pardubicích. Bu-
dou je hledat na fotografiích v expozici a pak na mapě města. 
Vhodné v různých modifikacích pro žáky 4. – 5. tříd ZŠ.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Místo, kde žijeme, 
Lidé a čas. Délka programu: 60 min.

Vhodné v různých modifikacích pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ a SŠ.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Lidé a čas, Člověk a spo-
lečnost, Počátky lidské společnosti. Délka programu: 60 min.



VÝUKOVÉ PROGRAMY, 

PŘEDNÁŠKY A VYCHÁZKA 

NA 1. POLOLETÍ 

ŠKOLNÍHO ROKU 

2020–2021

VÝCHODOČESKÉ MUZEUM 
V PARDUBICÍCH

Výukový program je možno si objednat na pondělí až pátek 
od 8.00 do 15.00 hodin. 
Objednávky pro max. 30 žáků zasílejte (nejméně týden předem) 
na e-mail prochazkova@vcm.cz. Uveďte: školu, třídu, počet 
žáků ve třídě a kontakt na vás.

Objednávku lze telefonicky zrušit nejpozději jeden den předem
tel.: 773 819 210, 466 799 275.

Cena za jednotlivce: 
ZŠ, SŠ – 30 Kč, pedagogický doprovod (2 osoby) zdarma
      MŠ – 20 Kč
60 Kč program Nemohla jsem studovat, protože jsem Zajícová

Více informací: www.vcm.cz/pro-skoly 

NEMOHLA JSEM STUDOVAT, 
PROTOŽE JSEM ZAJÍCOVÁ
V roce 1968 ukončily pražské jaro tanky Varšavské smlouvy. 
Na protest proti nastupující normalizaci se upálili Jan Palach 
a později Jan Zajíc. Jak dramatické období prožívala sestra 
Jana Zajíce Marta a jak osudové události poznamenaly život 
její a jejích vrstevníků? Prostřednictvím rolové hry a dobo-
vých audiovizuálních záznamů žáci zažijí atmosféru okupace 
a následků, které měla pro občany tehdejšího Československa.
Vhodné v různých modifikacích pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. 
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Výchova k občan-
ství – Člověk ve společnosti. 
Délka programu: 3 hodiny 

PŘEDNÁŠKY 
POKLADY UKRYTÉ V ZEMI 
Přednáška o životě a práci archeologa
Archeolog zkoumá to, jak lidé žili v minulosti. Informace 
hledá v hlubinách země i těsně pod povrchem. K tomu mu 
v terénu pomáhá lopata i jemný štěteček, ale také detektor 
kovu. A nejen to. Představíme vám proces hledání minulosti, 
na kterém se sami budete moci podílet.  
Vhodné v různých modifikacích pro 2. stupeň ZŠ, SŠ. 
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Lidé a čas, Člověk 
a společnost, (vzdělávací obor Dějepis).
Délka programu: 45 min.

NA PRAHU STŘEDOVĚKU – východní Čechy 
od příchodu Slovanů po přemyslovský stát
Muzejní archeologové stále přicházejí s novými poznatky. 
A my se s vámi o ně chceme podělit! Víme daleko víc o tom, 
jak vypadal všední život, společnost nebo obřady starých Slo-
vanů. Udělejte si s námi výlet do 6. až 12. století. Stojí to za to.
Vhodné v různých modifikacích pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Kořeny evropské 
kultury. Délka programu: 60 min.

VYCHÁZKA – celoroční

SUPERHRDINOVÉ 
aneb legendy a pověsti v Pardubicích
Superhrdina je postava, která má zvláštní schopnosti a spo-
lečnosti prospěšný úkol. V dřívějších dobách byl podobným 
hrdinou třeba světec nebo třeba zakladatel slavného a moc-
ného rodu. A právě dnešní superhrdinové budou průvodci 
po pardubických legendách a pověstech. Procházka začíná 
u brány Zámku Pardubice, na které se jeden takový příběh 
odehrává na reliéfní desce s pernštejnskou rodovou pověs-
tí. Žáci příběhy současných superhrdinů porovnají s příběhy 
z pardubických legend a pověstí, zapojí svou fantazii a mo-
hou projevit svou kreativitu.
Vhodné v různých modifikacích pro žáky 3. – 6. tříd ZŠ. 
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Slohová 
výchova. Délka programu: 60 min.


