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Termín a místo konání: celoroční program v historické expozici Pardubice – příběh města

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. 
Zjistíte, jak se to stalo, že zubr je erbovním znakem Pernštejnů. 

Cílová skupina: MŠ a 1. stupeň ZŠ  
Délka: 60 min.  
Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Dítě a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, 
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost 
Klíčová slova: legenda, zubr, příběh, odvaha, erbovní znak, Pernštejnové 
Výstupy – žák: díky aktivnímu zapojení do příběhu žák prožije nelehký 
lov zubra, zjistí, zda má odvahu a sílu, důležitá bude i spolupráce 
s kamarády, pochopí pojem legenda, erbovní znak, naučí se orientaci 
v části expozice
Cena: MŠ 30kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma, 
ZŠ 40kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků  
Objednávky: www.vcm.cz/pro-skoly 
Kontakt: podrouzkova@vcm.cz, tel. 736 519 016

DEJ SI POZOR NA ZUBRA

Termín a místo konání: celoroční program v expozici moderního skla S.K.L.E.M. 
– SVĚT KRÁSY, LEHKOSTI, ELEGANCE, MAGIE a v pedagogickém ateliéru
Vstupte do unikátního světa této hmoty. Sklo, potažmo vybrané exponáty pro vás 
budou představovat reálné ukázky, kde si ověříte některé fyzikální zákonitosti 
– např. lom paprsků, propustnost světla nebo elektrická vodivost. Využijete naše experimentální 
sady, které vám pomohou samostatně si vyzkoušet některá tvrzení. A čeká vás i malý kvíz. 
Otázky budou vycházet z vyhledávání sbírkových předmětů a následné vyřešení otázky 
z přírodních věd, která navazuje na téma sklo a exkluzivitu muzejních exponátů.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ 
Délka: 60 min. 
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura 
Klíčová slova: sklo, fyzikální vlastnosti, exponát, lom paprsků, propustnost světla, 
triboelektrický jev 
Výstupy – žák: seznámí se v reálném prostoru s některými fyzikálními jevy, které sklo definují, bude 
pracovat s experimentální sadou, naučí se orientovat v expozici 
při vyhledávání odpovědí do znalostního kvízu 
Cena: 40 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma 
Počet žáků: max. 30 žáků 
Objednávky: www.vcm.cz/pro-skoly 
Kontakt: podrouzkova@vcm.cz, tel. 736 519 016

ŽIVOST SKLA

Termín a místo konání: celoroční program v historické expozici 
Pardubice – příběh města
Staňte se pomocníky detektiva Tlapky a pomožte mu prostřednictvím stop 
zanechaných na starých fotografiích budov najít a ochránit před zloději ztracený 
předmět nebo místo. Dozvíte se tak nové informace o názvech, využití a umístění některých 
známých budov v Pardubicích a vyzkoušíte si práci s mapou a schopnost 
zorientovat se ve městě. 
Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ 
Délka: 60 min. 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost 
Klíčová slova: mapa města, orientace ve městě, záhady, rozluštění tajemství, 
historie města Pardubice, orientace v expozici 
Výstupy – žák: naučí se orientovat v expozici, pozná nové názvy, využití a umístění 
známých budov ve městě, vyzkouší si práci s mapou 
a spolupráci ve skupinách 
Cena: 40 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma 
Počet žáků: max. 30 žáků 
Objednávky: www.vcm.cz/pro-skoly
Kontakt: podrouzkova@vcm.cz, tel. 736 519 016

DETEKTIV TLAPKA HLEDÁ VÝZNAČNÉ 
BUDOVY V PARDUBICÍCH
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Pardubice – příběh města
Staňte se pomocníky detektiva Tlapky a pomožte mu prostřednictvím stop 
zanechaných na starých fotografiích budov najít a ochránit před zloději ztracený 
předmět nebo místo. Dozvíte se tak nové informace o názvech, využití a umístění některých 
známých budov v Pardubicích a vyzkoušíte si práci s mapou a schopnost 
zorientovat se ve městě. 
Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ 
Délka: 60 min. 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost 
Klíčová slova: mapa města, orientace ve městě, záhady, rozluštění tajemství, 
historie města Pardubice, orientace v expozici 
Výstupy – žák: naučí se orientovat v expozici, pozná nové názvy, využití a umístění 
známých budov ve městě, vyzkouší si práci s mapou 
a spolupráci ve skupinách 
Cena: 40 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma 
Počet žáků: max. 30 žáků 
Objednávky: www.vcm.cz/pro-skoly
Kontakt: podrouzkova@vcm.cz, tel. 736 519 016



Termín a místo konání: celoroční program v archeologické expozici Proti proudu času
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. 
Cílová skupina: 5.–9. třída ZŠ, SŠ / délka: 60 min. 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost 
Klíčová slova: lovci a sběrači, doba kamenná, neolit, lid popelnicových polí, doba bronzová, migrace
Výstupy – žák: v reálných prostorech archeologické expozice se žák seznámí s archeologickými nálezy a his-
torií oblasti Pardubicka, pochopí pojem migrace a najde odpovědi na otázky, co řešili lidé dříve a dnes, zároveň 
pochopí význam historie pro současnost 
Cena: 40 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma / počet žáků: max. 30 žáků 
Objednávky: www.vcm.cz/pro-skoly 
Kontakt: podrouzkova@vcm.cz, tel. 736 519 016

Termín a místo konání: 29. 9. 2020–31. 12. 2021 ve výstavě Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea
Znáte zákulisí muzea? Umíte si odpovědět na otázku, k čemu muzeum slouží a co ve svých zdech ukrývá? 
Jaká je vlastně cesta exponátu do muzea a na výstavu? Co je to depozitář? 
Které nejdůležitější profese v muzeu najdete? Pojďte si k nám pohrát a hlavně získat odpovědi na všechny 
otázky. A něco si vyzkoušet i na vlastní kůži.
Cílová skupina: 3.–7. třída ZŠ / délka: 60 min. 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost 
Klíčová slova: muzeum, sbírka, exponát, muzejní profese, depozitář, výstava
Výstupy –žák: seznámí se s reálným prostředím muzea a s historií a kulturním bohatstvím v regionu, vyzkouší 
si vyhledávání a zkoumání informací z dostupných muzejních zdrojů, ponoří se na krátkou chvíli 
do zákonitostí muzea a muzejních profesí
Cena: 40 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma / počet žáků: max. 30 žáků 
Objednávky: www.vcm.cz/pro-skoly 
Kontakt: podrouzkova@vcm.cz, tel. 736 519 016

Termín a místo konání: celoroční program v pedagogickém ateliéru
Kdo umí, umí. Znát dobře svoje řemeslo v sobě nese velkou moudrost. Zavítejte s námi do doby, kdy se víc než 
hlavou pracovalo rukama. Ukážeme materiál, nástroje a pracovní postupy různých řemeslníků. Od hrnčíře přes 
podkováře po ševce. Budete si moci vyzkoušet základy předení pomocí vřetene, tkaní na hřebenovém stávku, 
provaznictví, hrnčířství a jiné.
Cílová skupina: 3.–5. třída ZŠ / délka: 60 min. 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Osobnostní a sociální výchova 
Klíčová slova: řemeslo, nástroj, materiál, dráteník, hrnčíř, švec, provazník, tkaní, 
kůže, dláto, hlína, řemenář 
Výstupy – žák: žák si vyzkouší různá rukodělná řemesla a díky video ukázkám zjistí podrobné informace k 
jednotlivým řemeslům 
Cena: 40 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma / počet žáků: max. 30 žáků 
Objednávky: www.vcm.cz/pro-skoly 
Kontakt: podrouzkova@vcm.cz, tel. 736 519 016

Termín a místo konání: celoroční program v expozici moderního skla 
S.K.L.E.M. – SVĚT KRÁSY, LEHKOSTI, ELEGANCE, MAGIE
a v pedagogickém ateliéru
Zapojte všech pět smyslů a poznejte sklo. Zjistíte tak nejen krásu skla
odhalitelnou očima, ale také chuť, zvuky a vůni skla! Program je pojatý formou 
prožitkové pedagogiky, tedy i naši nejmenší návštěvníci si dokážou poradit s úkoly, spojit si pocity 
a vzpomínky z návštěvy muzea s určitým předmětem a tvarem a tím si je lépe zapamatovat. 
Skutečné exponáty pak budou inspirací pro výrobu vlastního krasohledu nebo vitráže. 
Cílová skupina: MŠ a 1. stupeň ZŠ / délka: 60 min. 
Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Dítě a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura 
Klíčová slova: sklo, pět lidských smyslů, exponát, krasohled, vitráž 
Výstupy – žák: pozná sklo za pomoci všech pěti smyslů, získá informace o moderním skle přímo v expozici a 
sám si vyzkouší vyrobit svůj vlastní exponát 
Cena: MŠ 30 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma, 
ZŠ 40 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma / počet žáků: max. 30 žáků 
Objednávky: www.vcm.cz/pro-skoly
Kontakt: podrouzkova@vcm.cz, tel. 736 519 016 

Termín a místo konání: celoroční program v historické expozici Pardubice – příběh města
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 a letec Jan Kašpar? Přijďte to zjistit. 
Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ / délka: 60 min. 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Etická výchova 
Klíčová slova: Arnošt z Pardubic, Vojtěch z Pernštejna, Jan Kašpar, Jan Perner, bratranci Veverkové, 
Vincenc Chomrák, Evžen Čihák, baron Artur Kraus 
Výstupy – žák: vyzkouší si orientaci v expozici, zjistí nové poznatky a informace o zajímavých osob-
nostech Pardubic, zorientuje se v oblastech, ve kterých osobnosti vynikaly, pochopí, že i on sám se 
může něčím proslavit 
Cena: 40 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma / počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: www.vcm.cz/pro-skoly
Kontakt: podrouzkova@vcm.cz, tel. 736 519 016

Výukové programy v muzeu probíhají od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00 hodin.
Objednávky provádějte nejméně týden předem elektronicky.
Objednávku lze telefonicky nebo e-mailem zrušit nejpozději jeden den předem. 

Více informací: www.vcm.cz/pro-skoly 

CESTA DO PRAVĚKU KRÁSA SKLA NEJEN SKRZE KRASOHLED

HURÁ DO MUZEA

OSOBNOSTI PARDUBIC ANEB KDO BYL KDO

STARÁ ŘEMESLA

 max. 30 žáků 

 max. 30 žáků 

Kdo umí, umí. Znát dobře svoje řemeslo v sobě nese velkou moudrost. Zavítejte s námi do doby, kdy se víc než 

odhalitelnou očima, ale také chuť, zvuky a vůni skla! Program je pojatý formou 
prožitkové pedagogiky, tedy i naši nejmenší návštěvníci si dokážou poradit s úkoly, spojit si pocity 

KRÁSA SKLA NEJEN SKRZE KRASOHLED

 pozná sklo za pomoci všech pěti smyslů, získá informace o moderním skle přímo v expozici a 

Termín a místo konání: celoroční program v historické expozici Pardubice – příběh města
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