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MUZEJNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKYMUZEJNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY  
pro školní rok 2022/23pro školní rok 2022/23  

DOBRÝ DEN, PANE TOVÁRNÍKU 
 

Jak se vyrábí látka? Jaké nástroje k její výrobě lidé dříve používali?  
Jaká byla cesta pana továrníka než se stal majitelem továrny?  
Chcete si vyzkoušet tkaní a potisk látky? 
 

De lka programu:  90 - 120 minut 
Cena programu:  80 Kc /z a k, pedagogický  doprovod zdarma 
Program je vhodný  pro: MŠ  (pr eds kola ci), 1. stupen  ZŠ , specia lní  s kolý 
Vzde la vací  oblasti:  Dí te  a jeho sve t, C love k a jeho sve t, Ume ní  a kultura 
 

PUTOVÁNÍ GEOLOGICKOU MINULOSTÍ ŠLUKNOVSKA 
 

Pr edna s ka pro z a ký 2. stupne  o geologicke m vý voji krajiný Š luknovske ho 
vý be z ku. 
 

Obsah pr edna s ký: 
+ geologický  vý voj u zemí  
+ uka zka výbraný ch hornin u zemí  
+ pra ce s pracovní m listem 
 

Vzde la vací  oblasti:  C love k a pr í roda 
Cena pr edna s ký:  20 Kc /z a ka + cestovne  
De lka trva ní :   45 minut (jedna výuc ovací  hodina) 

STUDIJNÍ LISTY S METODIKOU 
 

Na webový ch stra nka ch muzea nabí zí me pedagogu m a z a ku m studijní  badatelske  listý: 
O založení města Varnsdorf, Jarní rostliny, Památné stromy, Římské číslice a barokní sochy 

PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE 
 

Kve tý se probouzí … - jarní  soute z  v pozna va ní  býlin v kve tnu 
Barevne  listí   - podzimní  soute z  v pozna va ní  dr evin v r í jnu 

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 

  sledujte prosí m aktua lní  nabí dku na webový ch stra nka ch muzea nebo na facebooku 


