
MÍT SVĚT PŘEČTENÝ 

 
MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM  

• Tvůrci projektu – pedagogické a historické 

oddělení  

• Program pro MŠ   

• Program pro SŠ 

• Garanti – pedagogické, historické a archeologické 

oddělení 

• 1. stupeň ZŠ   

• 2. stupeň ZŠ 



PROGRAM PRO MŠ  

Zpracování místní pověsti – Přemysl Oráč  

 

1. Scénické/kritické čtení pověsti 

 

2. Od koláče k radlici – objevné vyučování – objevování 
procesu pěstování a výroby chleba 

 

3. Dílničky – výroba loutek a hraní příběhu 

 

4. Návštěva skanzenu Březno u Loun – mletí obilí, orba, 
pečení placek, poznávání obydlí Slovanů 

 
 

 

 

 



PROGRAM PRO SŠ 
VÝZNAM ŽELEZNIČNÍ A LODNÍ DOPRAVY PRO VZNIK A ROZVOJ 

PRŮMYSLOVÉHO ÚSTÍ V 2. POL. 19. STOLETÍ , VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI, 

SLAVNÉ LOKÁLNÍ ZNAČKY 

  

1. Expozice muzea – Schichtova epopej  

Práce ve skupinách, vyhledávání informací pomocí QR kódů a literatury 
a příprava vlastního textu pro komentovanou prohlídku výstavou 

 

2. Procházky městem a návštěva parní vodárny na 
Střekově  

Vyhlídka Větruše – pohled na řeku, železnici, seznámení s podobou 
města v 19. století, luštění křížovky a tvorba vlastních křížovek na 
základě literatury a informací z expozice a procházky městem 

3. Ústecká Nej  

Práce ve skupinách, debata, prezentace vlastního názoru, seznámení s 
projektem Nej, výběr vlastních nových největších zajímavostí a obhajoba 
výběru 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM PRO SŠ 
VÝZNAM ŽELEZNIČNÍ A LODNÍ DOPRAVY PRO VZNIK A ROZVOJ 

PRŮMYSLOVÉHO ÚSTÍ VE 2. POL. 19. STOLETÍ, VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI, 

SLAVNÉ LOKÁLNÍ ZNAČKY 

4. Slavné lokální značky  

Práce ve skupinách, seznámení s nejslavnějšími značkami spojenými s 
ústeckým průmyslem, s podobou reklamy a prezentací značky v 
minulosti a jejich oživení pomocí nového nafocení a výběrem 
propagačních sloganů. Tvorba koláže. Pečení trmické mušle.  

5. Osobnosti Ústecka  

Slohová práce na téma slavné osobnosti a setkání s trpaslíky. 
Seznámení žáků s vybranými osobnostmi z oblasti podnikání, vědy, 
umění, lékařství a jejich propojení s postavou trpaslíka – místní pověsti, 
ale i fenoménem trpaslíka v dějinách, literatuře, filmu, hudbě apod.  

6. Pecha kucha - shrnutí projektu  

Prezentace žáků a jejich vlastního zapojení do projektu 



PROGRAM PRO 1. A 2. STUPEŇ ZŠ 

• 2 . třída – stará řemesla, psaní brkem, pečetění, návštěva 
výstavy Svět Kachlových kamen, výroba vlastních kachlů, 
linoryt 

 

• 3 . třída – řeka Labe, výlet na Masarykova zdymadla, 
remorker Beskydy, návštěva Oblastního muzea v Děčíně – 
expozice loďařství 

 

• 7. třída – návštěva Oblastního muzea v Lounech – expozice 
husitství a práce ve výstavě 

 

• 9. třída – odborné garantství  



Spolupráce škol a muzeí. 

Co můžeme nabídnout?  

 Odborníky a znalce zajímavostí, „špeků“ z nejrůznějších oblastí 
a oborů, ke kterým se učitel běžně nemusí dostat. Bez 
předchozího bádání neví přesně, co mu může muzeum 
nabídnout x kurátor zná svou sbírku.  

 

 Známe zajímavé lokality a místa, které nemusí být běžně 
přístupná, máme dobré kontakty 

 

 Muzeum má své tempo, není nutné říct a probrat vše 

 

 Můžeme si hrát, prostředí je uvolněnější. Lektor má k žákům jiný 
vztah      a přístup 

 

 Máme exponáty či jejich repliky 

 



 

 Máme prostor/pracovní stroje a finance na tvorbu 

doprovodných pomůcek a výukových materiálů  

 

 Máme čas se vybranému tématu skutečně věnovat a vytvořit 

zajímavé interaktivní programy ve kterých žáci aktivně 

pracují 

 

 Umíme ukázat praktickou stránku našich oborů – jak přesně 

se chytají motýly, jak probíhá archeologický výzkum, jak se 

vyrábí kachle, jak se psalo brkem, jak ho seříznut tak, aby 

psal.... 

 

Děkuji za pozornost  

 

 


