Cesty časem
aneb
procházky třebíčskou historií

Nabídka lektorských programů

pro mateřské a základní školy
na školní rok 2019/2020
V rámci lektorského programu převezme školní skupinu lektor,
který hravou formou představí žákům vybrané téma.
Všechny programy jsou obtížností uzpůsobeny rozdílným věkovým
skupinám kolektivů základních škol.

Na jednotlivé lektorské programy je třeba se min. týden předem objednat
telefonicky: 601 567 581, 568 610 022
mailem: cestycasem@mkstrebic.cz

Lektorský blok – Jak se staví bazilika
(vhodné pro ZŠ)
Sedm panelů plných informací o stavbě románsko-gotického chrámu přenese žáky
do období středověku. Pracovní list provede žáky jednotlivými kroky stavby baziliky
a seznámí je s typickými prvky románského a gotického slohu. Žáci si vyzkouší
manipulovat se středověkým jeřábem, postavit půdorys baziliky, žebrovou klenbu
i most přes řeku.
Po programu v expozici (cca 60 minut) následuje komentovaná prohlídka Baziliky sv.
Prokopa (cca 30 minut).
Cena lektorského programu je 30 Kč za žáka.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Průřezová témata: Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech, Mediální výchova.

Lektorský blok – Šikovní řemeslníci
(vhodné pro MŠ i ZŠ)
Na kreslených panelech je srozumitelnou formou vysvětlen postup výroby obuvi,
sukna, plátna, chleba, piva, nebo ozdobných prýmků. Na interaktivních modelech si
žáci sami vyzkouší, jak se mlela mouka na žernovu, splétaly provazy, nebo jak se
žehlilo na válečkovém mandlu. Seznámí se s erby jednotlivých řemeslnických cechů.
Délka lektorského programu je cca 60 minut. Cena programu je 30 Kč za žáka.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a svět práce.
Průřezová témata: Environmentální výchova, Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech.

Provoz expozice pro školní skupiny je v pracovní dny (úterý, středa, čtvrtek)
od 8 do 17 hodin, přičemž poslední lektorský program dne začíná nejpozději
ve 14:00 hod.
Pokud byste si z lektorských programů nevybrali, je možné objednat běžnou
prohlídku expozice pro školní skupinu.
Více informací najdete na internetových stránkách:
www.mkstrebic.cz
www.visittrebic.eu

www.facebook.com/cestycasemtrebic

