Školní výukové programy pro 4. – 7. tř. ZŠ (9 - 13 let)
rok 2017 –18

Klášterní celebrity
Kdyby byl ve středověku internet, kdo by byl klášterním youtuberem? Jak vypadají historické celebrity? A je vůbec
možné, že někdo takový existoval? V průběhu programu zjistíte zajímavé informace o osobnostech, které ovlivnily nejen
dění v klášteře, ale i v širokém okolí. Obecně známá fakta i tajemství nalezená na dně archivu zasadíte do kontextu
důležitých historických událostí. Budete poznávat jak prostory kláštera, tak nalézat inspiraci a ponaučení v příbězích
lidských osudů.
Cena: 50 Kč
Délka: 90 minut

Klášterní tajemství
Dokážete rozluštit klášterní tajemství? Poradíte si s šiframi, kvízy a dalšími úkoly, které vás čekají na cestě tajemnými
prostory středověkého kláštera? Během výpravy zjistíte zajímavé informace, které prolínají oblastí středověké historie,
lidové slovesnosti, architektury a podstaty kláštera jako kulturní památky. Při svém putování se dostanete na zajímavá i
tajemná místa a zblízka se seznámíte s areálem českokrumlovských klášterů.
Cena: 50 Kč
Délka: 90 minut

Klášterní vědátoři
Vyzkoušejte si alespoň na chvíli, jaké je to být restaurátorem, historikem, architektem či badatelem a to přímo v
samotném historickém areálu středověkých klášterů. Za klášterními zdmi poznáte nejen rozličné architektonické prvky,
seznámíte se blíže s vybranými historickými obdobími a jejich typickými znaky, ale zjistíte i v čem spočívá mnohdy
tajemstvím opředená práce osob, které se podílejí na rekonstrukci památkových objektů i uměleckých děl. Při bádání vás
čeká řada úkolů i drobných překážek, které musíte překonat.
Cena: 50 Kč
Délka: 90 minut

Minorité a klarisky
Kdo to byli minorité a klarisky? Mohli se přátelit? Co měli společného a co to vlastně znamená dvojklášteří? Proč je to
středoevropská rarita? Na všechny otázky získáte odpovědi během napínavého pátrání v prostorách obou klášterů, kde
budete poznávat jejich historii a seznámíte se i s dějinami místa a okolí. Vyzkoušíte si různé techniky práce, ať už
individuálně nebo ve skupině. Aktivně se zapojíte do nejrůznějších tvořivých aktivit.
Cena: 50 Kč
Délka: 90 minut

Bylinková dílna
Bylinky jsou mocnější, než jste si možná dosud mysleli. Jejich sběr a rozličné užívání je součástí naší historie i mnoha
tradic. V naší klášterní zahradě se seznámíte s tradičními bylinkami, které v ní rostou a to skutečně všemi svými smysly.
Dozvíte se o jejich výskytu, symbolice, užití i pozitivních účincích na lidský organismus. Podle osvědčených receptů si
uvaříte bylinkové čaje a vyrobíte si drobný dárek, který si odnesete s sebou na památku.
Cena: 60 Kč
Délka: 90 minut

Voňavý advent
Přijďte zažít vánoční náladu do starobylého prostředí středověkého kláštera. Slavily se zde vůbec Vánoce? Kdo postavil
první betlém? A jak vypadal advent v dřívějších dobách? Dozvíte se, jaké svátky drželi naši předkové a jaké se dodržovaly
zvyky. Nebude to však jen povídání, vše si i 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 – se kterými řemesly se Petronel
s Uriášem na zemi setkal? Budete se dozvídat něco o dávných řemeslech, vyzkoušíte si některé činnosti a pochopíte, proč
šel vývoj technologií kupředu. Jak vypadají tato řemesla dnes? Které nástroje se používaly v dřívějších dobách? Součástí
programu je i návštěva aktuálně probíhající barrandovské výstavy o filmu Anděl Páně II.
Cena: 50 Kč
Délka: 90 minut

Umění je hra
(časově omezený program do konce září 2017)
Umění, tvoření, malířství, individuální a skupinové aktivity i činnosti a především Emma Srncová. Poznáte umění a
výtvarné aktivity z nového úhlu pohledu, než na který jste zvyklí a tvoření tak začne bavit opravdu každého. Popustíte
uzdu fantazii a vyzkoušíte si experimenty s barvami, neobvyklé výtvarné techniky či další netradiční tvořivé postupy.
Seznámíte se s životem a dílem malířky Emmy Srncové. Součástí programu je návštěva výstavy jejích veselých obrazů
v areálu kláštera.
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

