Edukační programy 2022
Zámek Čechy pod Kosířem


Zámek

Tajemství života na zámku


MŠ – 4. třída ZŠ



délka cca 45 minut

Zámeckými interiéry děti provede služka Emílie,
která jim zábavnou formou přiblíží dávný život
na šlechtickém sídle. Poví také, co všechno bylo
náplní její práce v čase, kdy zde pobývala
hraběcí rodina.

Nejprve žáci navštíví sezonní výstavu, kde
budou seznámeni s jednotlivými výtvarnými
technikami, které si budou moci i vyzkoušet.
V kresbách Josefa Mánesa se pak dozví
informace o jeho životě, a v zámecké expozici
jim budou představena díla, která vytvořil pro
rodinu Silva-Tarouců. Na závěr se žáci na
základě získaných informací pokusí o vytvoření
vlastního výtvarného díla.



Zázračný svět filmu




Procházka historií



5. – 9. třída ZŠ
délka cca 60 minut

Žáci si s lektorem projdou zámeckou expozici,
kde se z příběhů konkrétních historických
osobností dozví informace týkající se dějin naší
země a života šlechty.
Program s využitím pracovním listu.
Maluj jako Mánes


4. – 9. třída ZŠ, studenti SŠ



délka cca 90 minut



cena navýšena o částku za výtv. Dílnu

Program klade důraz na výtvarnou výchovu a
využívá na zámku vystavených prací jednoho
z nejvýznamnějších představitelů českého
romantismu – Josefa Mánesa.

Expozice Svěrákových

MŠ – 4. třída ZŠ
délka cca 60 minut (včetně samostatné
prohlídky expozice)

Stručné seznámení se s procesem vzniku filmu,
jednotlivými profesemi s tím spojenými,
a samozřejmě s postavami známými ze snímků
Jana a Zdeňka Svěrákových.

Svěrákovi scénáristé


5. – 9. třída ZŠ, studenti SŠ



délka 90 – 120 minut (po domluvě)

Pronikněte do tajů scénáristického řemesla.
Blíže si specifikujeme jednotlivé druhy scénářů
a povíme si, co předchází a následuje jejich
vzniku. Součástí programu je i praktická část,
při níž si žáci vyzkouší samotný proces tvorby
scénáře a jeho realizaci.



Park

Pojď, budeme si hrát




MŠ – 2. třída ZŠ
délka 60 minut

Děti se pomocí různých (i historických) her
dozví, k čemu sloužil park, co zde roste či rostlo,
nebo jaká zvířátka je či bylo možné v parku
potkat.

Zahradní architekti


3. – 9. třída ZŠ



délka 60 - 70 minut

Tento neobvyklý program je zaměřený na
bohatou
historii
zámeckého
parku,
architektonické slohy, zahradní architekturu a
tvorbu parků jako takovou. Zahrnuje
individuální práci s pracovním listem i
skupinové aktivity. Závěrem si žáci na základě
získaných informací vyzkouší navrhnout svůj
vlastní park/zahradu.

Informace k programům
Cena všech programů je 50 Kč/dítě,
dílnička + 30 Kč/dítě, pedagogický
doprovod zdarma.
Programy odehrávající se v zámeckém parku
probíhají pouze za příznivého počasí v měsících
květen, červen a září, ostatní kdykoli po dohodě.
Na všechny programy je nutné se předem
objednat na e-mailu edukacecpk@seznam.cz
nebo tel. čísle 773 784 110.

