Školní výukové programy pro MŠ a ZŠ 1.– 3. tř. (5 - 9 let)
rok 2017 –18
Z vyprávění princezny
Středověkými kláštery vás bude provádět „skutečná“ princezna (průvodkyně v dobovém kostýmu). Z jejího vyprávění se
dozvíte, jak se ve středověku žilo, co se jedlo a pilo či jak se uskladňovaly potraviny. Zjistíte, jaké se nosily oděvy, které
předměty a materiály lidé již používali, kdo uměl číst a psát nebo jaká řemesla vzkvétala. Díky Interaktivní expozici se
nebude o středověku jenom mluvit, vše si vyzkoušíte, osaháte, jednoduše zažijete.
Cena: 50 Kč
Délka: 90 minut (pro mladší děti 60 min + 30 min v herně)

Tajemné kláštery
Středověk nebyla pouze doba krásných princezen a udatných rytířů, byly to také časy základů vědy, záhadných pokusů a
tajných laboratoří, ve kterých alchymisté vytvářeli nejrůznější substance. Na cestě tajemnými kláštery se seznámíte
s dobou středověku a činnostmi, které daly vznik vědeckému bádání – provedete pokus v alchymistické laboratoři,
odhalíte technické vynálezy Leonarda da Vinci a projdete malou stezkou odvahy. Díky úkolům si osvojíte základní znalosti
o životě ve středověku.
Cena: 50 Kč
Délka: 90 minut (pro mladší děti 60 min + 30 min v herně)

Vůně a barvy klášterní zahrady
Jak voní klášterní zahrada? Které bylinky v ní rostou? Na co je lidé používají? Jakou zeleninu a ovoce mniši pěstovali? Dá
se z rostlin získat oblečení? A může být barevné? U nás si vyzkoušíte, jaké barvy dokážete z rostlin získat. Uvaříte si
voňavý čaj. Dozvíte se, co se vařilo v klášterní kuchyni a jak. Všimnete si rozdílů mezi současnou dobou a minulostí.
Nahlédnete i ke kořenům rostlin a objevíte skrytý život v půdě. Pochopíte, co rostliny nejvíc potřebují a proč my
potřebujeme je.
Cena: 50 Kč
Délka: 90 minut (pro mladší děti 60 min + 30 min v herně)

Klášterní dobrodruzi
Kdo byl svatý František? Měl rád zvířata a skutečně mu naslouchala? A kdo byla svatá Klára? Jaká dobrodružství spolu
zažili? Jak vypadal všední život ve středověkých klášterech? Dobrodružství, která potkávala tyto významné osobnosti,
zažijete i vy. Zakusíte život ve středověku, nahlédnete do tichých prostor samotného kláštera a seznámíte se s vývojem
tisku knih. Vše si sami vyzkoušíte. Na závěr se společně zamyslíte, v čem nás mohou tehdejší osobnosti inspirovat dnes.
Cena: 50 Kč
Délka: 90 minut (pro mladší děti 60 min + 30 min v herně)

Voňavý advent
Přijďte zažít vánoční náladu do starobylého prostředí středověkého kláštera. Slavily se v klášteře vůbec Vánoce? Jak
vypadal advent v dřívějších dobách? Dozvíte se, jaké svátky se světily a jaké se dodržovaly zvyky. Nebude to však jen
povídání, vše si vyzkoušíte. A adventní náladu dokreslí i samotná voňavá vánoční výroba – ozdobíte si medové perníčky či
vyrobíte svíčku z včelího vosku. Ručně vyrobeným výrobkem pak doma určitě potěšíte celou rodinu.
Cena: 60 Kč
Délka: 90 minut

Anděl Páně
(časově omezený program leden - březen 2018)
Viděli jste filmovou pohádku Anděl Páně? V tomto programu se podíváte přímo do ní – zažijete pohádkové chvíle,
půjdete hledat anděla Petronela a zkusíte napravit alespoň jednoho hříšníka. Budete pátrat po jablku poznání. Seznámíte
se s dávnými řemesly, vyzkoušíte si některé činnosti a zamyslíte se nad tím, zda i dnešní doba nepotřebuje své anděly.
Součástí programu je i návštěva aktuálně probíhající výstavy.
Cena: 50 Kč
Délka: 60 minut

Každý z nás je umělcem
(časově omezený program do konce září 2017)
Rádi se necháváte unášet svou fantazií a představami? Přijďte na vlastní kůži zažít, co dokážete jako umělci. Programem
vás provede zvláštní umělkyně s neobvyklým jménem, seznámí vás jak s pojmem umělec, tak s jeho díly a celým životem.
V průběhu programu poznáte veselé obrazy malířky Emmy Srncové a také se sami stanete malíři a vyzkoušíte si
experimenty s barvami, neobvyklé výtvarné techniky či další netradiční tvořivé postupy. Součástí programu je návštěva
výstavy Emmy Srncové.
Cena: 60 Kč
Délka: 90 minut

Řemeslná dílna
Ke každému programu nebo i zvlášť je možné si objednat návštěvu řemeslné dílny a zhotovit si v ní vlastnoručně
vyrobený originální výrobek. Objednávat lze návštěvu knihařské dílny (výroba knížky), kovářské dílny (výroba mince,
klínku…), brašnářské a ševcovské dílny (výroba náramku, váčku…), keramické dílny (výroba misky, sošky, svícnu…),
pekařské dílny (výroba pletýnek, koláčků, preclíků), barvířské dílny (malování na hedvábí, plstění ovčí vlny) či sklářské
dílny (výroba korálku).
Cena: 30 – 110 Kč dle druhu výrobku
Délka: 45 - 90 minut

Nabízené školní vzdělávací programy probíhají v areálu nově zrekonstruovaných Klášterů v Českém Krumlově. V minulém
školním roce je navštívilo přes 1700 žáků z mnoha mateřských, základních i středních škol. Informace předáváme žákům
srozumitelným a zábavným způsobem. Klademe důraz na osvojování vědomostí pomocí vlastního prožitku a přímé
zkušenosti založené na aktivitě žáků. Snažíme se probouzet v dětech zvídavost, kreativitu, vztah ke kultuře, přírodě, historii
a základním lidským hodnotám.
Každý z programů maximálně přizpůsobujeme potřebám konkrétní školní skupiny.
Kromě možnosti objednání školních výukových programů můžete navštívit se školní skupinou celou Interaktivní expozici
sami a to za zvýhodněné vstupné.
Kláštery nejsou nuda, přijďte se sami přesvědčit!
Kontakt:
Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.
Kláštery Český Krumlov – Návštěvnické centrum
Klášterní dvůr 97
381 01 Český Krumlov
www.klasteryck.cz
Otevírací doba:
Denně 8–16 hodin

Objednávky:
Mgr. Irena Vacková
e-mail: vackova.i@divadlock.cz
tel.: 725 554 683
380 722 013

