
Interaktivní programy pro školy  a přednášková činnost v roce 2013 
           v Českém muzeu stříbra, p.o. v Kutné Hoře 

 
Kamenný dům  1. 4. – 30. 11.- interaktivní program k výstavě „Pivovary na 
Kutnohorsku“: „Putování za zlatým mokem“ (Program je určen pro studenty 
ZŠ a SŠ. Studenti se nejprve seznámí prostřednictvím výstavy s činností 
pivovarů na Kutnohorsku od 19. do poloviny 20. století. Na výstavě jim bude 
připomenuta i základní tradiční výroba piva. Své poznatky si budou moci 
vyzkoušet zábavnou formou během interaktivního programu, kde budou 
zapojovat všechny své smysly.) Návaznost na RVP: Člověk a společnost, 
Dějepis, Modernizace společnosti. Doba trvání 60 min. Vstupné 10,- Kč 
 

Tylův dům 1. 4. – 4. 6. - interaktivní program k výstavě „Móda 19. století“: 
„Šaty dělají člověka“ (Program je určen jak pro MŠ, tak i pro ZŠ, SŠ. Studenti 
se seznámí zábavnou formou s módou, jak se vyvíjela po staletích, žáci II. stupně 
a SŠ si budou moci vyzkoušet i krejčovské řemeslo.) Návaznost na RVP: 
Člověk a společnost, Dějepis, Modernizace společnosti. Doba trvání  60 min. 
Vstupné 10,- Kč. 
  

říjen - interaktivní program k výstavě „Ob čanské sdružení Denemark“:  
O.s. Denemark svou činnost představí studentům formou komentované prohlídky či vycházkou 
v přírodě po naučných stezkách apod. (Kdy? - upřesníme před zahájením výstavy) Návaznost na 
RVP: Člověk a jeho svět, Přírodopis, Zeměpis, Místo kde žijeme, Rozmanitost přírody. Doba trvání 
60 – 90 min. Další informace doplníme před zahájením výstavy. 
 

Hrádek  2. 12. – 6. 12. - „Adventní hrátky“ – interaktivní program pro ZŠ, MŠ  (Program tvůrčích 
dílen bude provázet výstavu „Vánoce na Hrádku“. Během jedné vyučovací hodiny se žáci dozví  
o vánočních zvycích a vyrobí si vánoční ozdobu. První hodina začíná v 8.00, poslední je ve 14.00. 
Návaznost na RVP: Výchova k občanství, Člověk ve společnosti. Vstupné 30,- Kč 
  

7. 12. – 8. 12. - „Barborky na Hrádku“ – adventní trh, tvůrčí dílny (7.12. bude zahájen nejen 
adventní trh na Hrádku, ale organizujeme tvůrčí dílny pro děti i dospělé a průvod Barborek a 
Ambrožů na Hrádek. Tohoto průvodu se můžou účastnit jak MŠ, ZŠ, různé zájmové kroužky či 
jednotlivci. Stačí k tomu jen se obléci za adventní postavu a dorazit na Hrádek.)  

 

Dále vám nabízíme vzdělávací program k našim stálým expozicím na Hrádku, v Kamenném a Tylově 
domě formou pracovních listů, které naleznete ke stažení na www.cms-kh.cz a  komentovaných 
prohlídek: 
 

Hrádek 1. prohlídkový okruh „Město stříbra“: Život ve středověké Kutné Hoře. Návaznost na 
RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa. Doba trvání  45- 60 min. Pro 
ZŠ i SŠ. Vstupné 10,- Kč. Zajišťuje Mgr. Kateřina Vavrušková (historik, muzejní pedagog, PR 
pracovník) kontakt: e-mail: vavruskova@cms-kh.cz, tel. 739 717 325  
 
 

Kamenný dům - Spolkový život a osobnosti Kutné Hory v 19. století. Nová část expozice 
„Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“. Návaznost na RVP: Člověk 
a společnost, Dějepis, Modernizace společnosti, Výchova k občanství, Člověk ve společnosti. 
Doba trvání  30 - 45 min. Vstupné 10,- Kč 
 
Lapidárium: Um ění kameníků středověké Kutné Hory. Návaznost na RVP: Člověk a společnost, 
Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa. Doba trvání  30- 45 min. Vstupné 10,- Kč 
Zajišťuje Bc. Josef Kremla (historik, archivář ČMS), kontakt: e-mail: kremla@cms-kh.cz,  
tel. 327 512 159 linka 30, mob. 608 450 592  
 
Předem doporučujeme vyučujícím  průběh  a zaměření  jednotlivých programů konzultovat 
s lektorem.  
Dotazy, přihlášky na jednotlivé programy můžete zasílat muzejní lektorce Mgr. Kateřině Vavruškové 
nejlépe týden dopředu - kontakt: e-mail: vavruskova@cms-kh.cz, tel. 739 717 325,  
České muzeum stříbra, p.o., Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, www.cms-kh.cz 
 

 
 
 



 
 
 

Možnost výběru témat přednášek 
 
 

Vypálení Malína roku 1412  Doba trvání  60 min 
 
Kutnohorská bible Martina z Tišnova (1489) Doba trvání  60 min 
 
Návaznost na RVP:  
Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa 
 

 
Z dějin školství kutnohorského Doba trvání  60 min 
 
Sestry voršilky a Kutná Hora  Doba trvání  60 min 
 
Návaznost na RVP: Výchova k občanství, Člověk ve společnosti,  
Člověk a společnost, Dějepis, Počátky Nové doby 
 
 

Osobnosti Kutné Hory 19. století  Doba trvání  60 min 
 
Kutná Hora v 2. polovině 19. století  Doba trvání  60 min 
 
Archeologický sbor Vocel – zakladatel muzea a zachránce chrámu sv. Barbory Doba trvání  60 min 
 
Návštěva císaře a krále Františka Josefa I. v Kutné Hoře (1906) Doba trvání  60 min 
 
Návaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Modernizace společnosti, Výchova k občanství, 
Člověk ve společnosti. 
 
přednášející: Bc. J. Kremla (historik, archivář ČMS), kontakt: tel: 327 512 159 linka 30, 608 450 592 
nebo e-mail: kremla@cms-kh.cz. Přednášku  si  objednávejte nejlépe týden dopředu. Vstupné na 
přednášku 10,- Kč. 
 

Kutnohorské dolování  Doba trvání  60 min 
 
Mincování v Kutné Hoře a okolí  Doba trvání  60 min 
 
Hutnictví v Kutné Ho ře  Doba trvání  60 min 
 
Mlynáři a pekaři v Kutné Hoře  Doba trvání  60 min 
 
RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa, 
Výchova a občanství, Stát a hospodářství. 
 
 
 

přednášející:Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník, historik, muzejní pedagog ČMS), 
kontakt: e-mail: vavruskova@cms-kh.cz, tel. 739 717 325 
Přednášku  si  objednávejte nejlépe týden dopředu. Vstupné na přednášku 10,- Kč. 
 

 

Věříme, že jste si z naší bohaté nabídky vybrali a v roce 2013  
se těšíme na Vaši návštěvu! 

 
Za ČMS pro Vás nabídku připravila 

Mgr. Kateřina Vavrušková, pracovník pověřený PR 


