
JAROMĚŘICKÉ ZAHRADNÍ KRATOCHVÍLE 
KOUZLO BAROKNÍ ZAHRADY  

Anotace       Přesuňte se v čase do období, kdy po říčce Rokytné při jaroměřickém 
zámku pluly gondoly, v zahradě zněla hudba a zámecký pán Jan Adam Questenberg po ní kočoval ve 
svém barokním karavanu. Program nabízí pochopení základních principů barokní zahrady a prožitek její 
atmosféry prostřednictvím nabídnutých výtvarných hudebních, herních i dramatických aktivit. Ty současně 
připomínají zaniklé prvky a funkce jejích jednotlivých částí.

 
Vazba na RVP                  
Vzdělávací oblasti  
Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Dramatická 
výchova. 
Průřezová témata 
Environmentální výchova. 
Rozvíjené klíčové kompetence
K řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní. 
Klíčová slova   
Zahrada, baroko, zámek, osovost, symetrie, perspektiva, divadlo, hudba, kratochvíle.

Délka programu:  60 minut   
Cena:   110,- Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma 
 
Objednávání                         
Na prohlídku je třeba se předem objednat a lze ji uskutečnit v měsících září, říjen, duben, květen  
a červen. Kontakt: pelanova.vera@npu.cz, tel.: 724 730 852, 568 440 237. 
 
Počet žáků    
Maximálně 25 žáků. 
Poznámka   
V případě špatného počasí bude skupině nabídnut náhradní program v interiéru zámku.
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Program je nabízen také v rámci projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na školní rok 2019/20 podpořeného 
ze strany MŠMT.  Metodickou podporu poskytuje Odbor edukace a dalšího vzdělávaní NPÚ, oddělení edukace.



ZANIKLÝ SVĚT BAROKNÍ KAŽDODENNOSTI  
KOUZLO BAROKNÍ ZAHRADY  

Anotace       Zámek Jaroměřice nad Rokytnou je příkladem barokní architektury inspirované 
sídlem francouzských králů ve Versailles. Jak se žilo na jaroměřickém zámku v době, kdy byl považován za 
významné šlechtické sídlo u nás, poznáte v programu, který probíhá přímo v interiéru zámku. O životě na 
barokním zámku si budeme nejen povídat, ale díky nejrůznějším pomůckám bude příležitost si také něco 
za života šlechty vyzkoušet.  

 
Vazba na RVP                  
Vzdělávací oblasti  
Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a svět práce. 
Průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova.   
Rozvíjené klíčové kompetence
K řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní. 
Klíčová slova   
Zámek, baroko, divadlo, hudba, oděv, hygiena.

Délka programu:  60 minut   
Cena:   110,- Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma 
 
Objednávání                         
Na prohlídku je třeba se předem objednat a lze ji uskutečnit v měsících září, říjen, duben, květen  
a červen. Kontakt: pelanova.vera@npu.cz, tel.: 724 730 852, 568 440 237. 
 
Počet žáků    
Maximálně 25 žáků. 
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