
Hrádek 16.10. - 15.11. interaktivní program k výstavě „400 let Bible 
kralické“: „Po stopách Bible“. Naučné kvízy, omalovánky vhodné 
pro MŠ, ZŠ. Žáci si nejprve prohlédnou výstavu a pak si zábavnou for-
mou mohou dozvědět více o vzniku Bible. 
�ávaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a stře-
dověká Evropa. Doba trvání  30- 45 min. Vstupné 15,- Kč 

 

Kamenný dům  1. 4. – 30. 11. 
- interaktivní program k výstavě „Pivovary na Kutnohor-
sku“: „Putování za zlatým mokem“ (Program je určen pro 
studenty ZŠ a SŠ. Studenti se nejprve seznámí prostřednic-
tvím výstavy s činností pivovarů na Kutnohorsku od 19. do 
poloviny 20. století. Na výstavě jim bude připomenuta i zá-
kladní tradiční výroba piva. Své poznatky si budou moci vy-

zkoušet zábavnou formou během interaktivního programu, kde budou zapojovat všechny 
své smysly.) �ávaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Modernizace společnos-
ti. Doba trvání 60 min. Vstupné 15,- Kč 
 

Tylův dům 3. 10. - 15. 11.  
interaktivní program - „Putování po kutnohorské fauně a 
flóře“ k výstavě „O.S. Denemark“: O.s. Denemark svou 
činnost představí studentům formou komentované prohlídky 
na výstavě s vycházkou v přírodě po naučné stezce. 
(�ávaznost na RVP: Člověk a jeho svět, Přírodopis, Země-
pis, Místo kde žijeme, Rozmanitost přírody.  
Doba trvání 60 – 90 min.  
Přihlašet se můžete na dny úterý, čtvrtek, pátek od 10.00 do 15.00, 3 dny předem. 
 

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. �ávaznost na RVP: Člověk a spo-
lečnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa. Doba trvání  45- 60 min. Pro ZŠ i SŠ. Vstupné 30,- Kč. Zajišťuje 
Mgr. Kateřina Vavrušková (historik, muzejní pedagog, PR pracovník) kontakt:  
 

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“. �ávaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Modernizace spo-
lečnosti, Výchova k občanství, Člověk ve společnosti. 
Doba trvání  30 - 45 min. Vstupné 25,- Kč 
Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory. �ávaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Křes-
ťanství a středověká Evropa. Doba trvání  30- 45 min. Vstupné 30,- Kč 

 

     Přihlášky na e-mailu vavruskova@cms-kh.cz, tel. 739 717 325 

    

   České muzeum stříbra, p.o.  
 

zve školy v říjnu 


