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NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO
Dům U Zlatého slunce
Muzeum: Valdštejnská 20, Praha 1-Malá Strana,
tel. 257 533 455, e-mail: pedagog@npmk.cz, www.npmk.cz
Otvírací doba muzea: denně mimo po 10-12.30 a 13-17 h.
Spojení: metro A – Malostranská, tram 12, 18, 20, 22, st. Malostranská.
Oddělení: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Mikulandská 5, Praha 1
Tel. 221 966 441, je přístupná veřejnosti: po-pá 9-18 h.
Stálá expozice
Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě
Pod záštitou České komise pro UNESCO a ve spolupráci s hl. m. Praha.
Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti českého národa od středověku až po
současnost v evropském kontextu (popisky česko-anglické). Expozice je doplněna o unikátní školní
pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí expozice jsou školní kabinet, písařský koutek,
interaktivní program J. A. Komenský, život, dílo, odkaz a promítání dokumentů aj. Výstava je
doprovázena plastikami od Igora Kitzbergra.
Výstavy
9. 12. 2011 – 10. 6. 2012
Od Marie Terezie po dnešek. Školní vysvědčení v proměnách času
Návštěvníci výstavy se mohou seznámit s vývojem vysvědčení od doby vydání Všeobecného školního
řádu v roce 1774 až po současnost. Na výstavě jsou prezentována nejen vysvědčení z bohatých sbírek
muzea (nejstarší z roku 1776), ale také vysvědčení darovaná prostřednictvím soutěže, která probíhala
od října 2010 do července 2011. K vidění je také celá řada kopií vysvědčení známých osobností.
Záštitu nad akcí převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš.
22. 6. (čt) – 7. 10. 2012
Zmizelé a nalézané osudy. Memento dvou světových válek 20. století pro mladého člověka.
Výstava fotografií studentů SŠOSP a VOŠ v Českých Budějovicích. Výstava zachycuje hrůzy
světových válek a má stálou vypovídací hodnotu navštívených míst pro dnešního člověka.
Jedná se o česko – polský projekt Ministerstva zahraničí České republiky v rámci programu Česko –
polské fórum.
7. 6. 2012 (čt) František Langer: Byli a bylo
ve spolupráci s agenturou AMOS v rámci kulturně-vzdělávacího cyklu Návraty - zpět ke kořenům
vzdělanosti). Začátek v 17 hodin.

9.6. 2012 (so) Pražská muzejní noc od 19. – 0.1 hod.
Písařský koutek
Vyzkoušejte si psaní brkem a násadkou ve starých školních lavicích!
Výroba papíru
Dílna pro šikuly, ve které si vlastnoručně vyrobí list papíru.
Debrujárské pokusy aneb populární přírodní vědy
Setkejte se s malými debrujáry, kteří Vás přesvědčí o tom, že fyzika a chemie jsou všude okolo nás a objevování
přírodních zákonů může být velmi zábavné.
Před-Školákův koutek
Rčení „učení = mučení“ v našem muzeu neplatí. Pro děti je nachystána spousta her, ve kterých si mohou upevnit
svoje znalosti písmen, číslic i čtení. Šikulové mohou skládat puzzle či si zahrát hru „Veselá množilka“.
Kupecký krám
Replika obchodu z doby První republiky, ve kterém (nejen) děti mohou prodávat.
Výroba bonbonů
Sladká odměna pro všechny generace – na vlastní oči uvidíte, jak se vyrábí legendární bonbony fialky a můžete
si je i koupit.

Pořady pro školy:
Pojď sem, dítě!
Za tajemstvím písma a papíru
Evropský humanista Přemysl Pitter
Bližší informace a objednávky min. 1 týden předem na tel. čísle 257 533 455, e-mail:
pedagog@npmk.cz

