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Motto:

„Ten, kdo je manuálně zručný, ovládá nějaké 

řemeslo a má chuť pracovat, nemusí mít strach o 

svou budoucnost. Rčení, že řemeslo má zlaté dno, 
platí v dnešní době dvojnásob…“



Činnost Muzea řemesel:

- Realizace expozic týkajících se tradičních 

řemesel a řemesel spjatých s regionem



Činnost Muzea řemesel:

- Pořádání tematických výstav  a  reálných ukázek 

řemeslné výroby (Řemeslnická sobota)



Činnost Muzea řemesel:

- Vedení interaktivních výukových programů pro 

základní školy



Interaktivní výukový program „Už vím jak na to“

Cíl programu:

- Seznámit  děti se základními funkcemi muzea

- Seznámit je  s tradičními řemesly

- Rozvíjet úctu k řemeslům (rukodělné práci) a vytvářeným 

hodnotám

- Podpořit znovuoživení řemesel a zvýšení jejich 

společenské prestiže

Uplatnění v předmětech:

- Prvouka

- Vlastivěda

- Občanská výchova

- Dějepis

- Společenskovědní seminář



Interaktivní výukový program „Už vím jak na to“

Program podporuje a rozvíjí klíčové kompetence:

- Kompetence k učení (vyhledávání informací, zjišťování 

souvislostí, diskuse s lektorem)

- Komunikativní kompetence (formulace a samostatná 

prezentace  výsledků, diskuse v rámci pracovní skupiny, 

porozumění předloženému textu)

- Sociální a personální kompetence (týmová spolupráce, 

soutěžení mezi týmy, uspokojení z výsledku práce pro tým)



Interaktivní výukový program „Už vím jak na to“

Varianta „Bejby program“

- Určen pro děti od 5 let (MŠ až 3. třída ZŠ)

- skupiny 10 až 30 dětí

Obsah: Co je to muzeum? Co to je řemeslo? Jak se šije 

bota? Jak se peče chleba? Jak se vyrábí látka?

Odpovědi na tyto a podobné otázky se žáci dozví během 

programu. Pracují při tom s kreslenými výrobními postupy a 

vše jim je názorně ukázáno. Nechybí kreslení, pohádky, hra 

na tkalcovský stav nebo muzejní pexeso…

Časový rozsah/cena:

- 30 min./ 40 Kč 

- 60 min./ 50 Kč

- 90 min./ 70 Kč



Interaktivní výukový program „Už vím jak na to“

Varianta „Teenager program“

- Určen pro děti od 10 let (4 až 9. třída ZŠ)

- skupiny  10 až 30 dětí

Obsah: Program probíhá jako soutěž mezi týmy, do kterých 

se žáci na začátku rozdělí. Při jednotlivých úkolech sami 

objevují výrobní postupy, pátrají po účelu předmětu, ověřují 

pravdivost informací nebo hledají předměty skryté v 

expozicích.

Časový rozsah/cena:

- 30 min./ 40 Kč 

- 60 min./ 50 Kč

- 90 min./ 70 Kč



Program „Školní třída“

Cíl programu:

- Seznámit  děti se školou a výukou na počátku 20. století

Uplatnění v předmětech:

- Prvouka

- Vlastivěda

- Dějepis

Určení:

- Žáci ZŠ

Časový rozsah, cena

- 30-40 min./50 Kč



Kombinace „Už vím jak na to“ +  „Školní třída“

- nejčastější (nejoblíbenější) varianta:

„Už vím jak na to“ 60 min + “Školní třída“ (celková doba 

trvání cca 2 hod)
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