VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Základní škola _ I. stupeň

PÝCHA METTERNICHA
Anotace 		
Program je zaměřený na vzdělávání dětí základních škol, zejména
prvního stupně. Akce se odehrává v zámeckém parku. Cílem je podpořit u dětí vnímání kynžvartského
zámeckého parku jako důležité součásti letního reprezentativního sídla rodu Metternichů, kam tato
rodina zvala své významné hosty. Děti se vžijí do role diplomatické návštěvy kancléře Metternicha
a formou hry a tvořivých aktivit poznají zámecký park a nahlédnou do zákulisí diplomacie.
Vazba na RVP
Vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a svět práce.
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Environmentální výchova.
Rozvíjené klíčové kompetence
Sociální a personální, k řešení problémů, k učení, komunikativní.
Klíčová slova		
Kníže Metternich, Kynžvart, diplomat.
Délka programu:
Cena:		

90 minut
50,- Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Objednávání
Na prohlídku je třeba se předem objednat a lze ji uskutečnit v měsících: v měsících září, říjen, květen
a červen. Kontakt: tel. +420 773 776 630, e-mail: kynzvart@npu.cz (e-mailová objednávka je platná až
po potvrzení správou objektu).
Počet žáků
S ohledem na prostory, v nichž program probíhá, doporučujeme max. 25 žáků ve skupině.

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.

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Základní škola _ I. stupeň

ZAHRÁDKOHRANÍ
Anotace 		
Program je zaměřený na vzdělávání dětí 1. stupně základních škol. Cílem je
pochopení úlohy zámeckých zahradníků na šlechtických sídlech v průběhu staletí a porovnání jejich práce
dříve a nyní. Děti navštíví zámecké zahradnictví v parku a dokonce i původní oranžerii v klasicistním stylu.
Vazba na RVP
Vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce.
Průřezová témata
Environmentální výchova.
Rozvíjené klíčové kompetence
Sociální a personální, pracovní.
Klíčová slova		
Zahrada, park, šlechtické sídlo.
Délka programu:
Cena:		

60 minut
50,- Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Objednávání
Na prohlídku je třeba se předem objednat a lze ji uskutečnit v měsících: říjen, listopad, únor, březen,
duben, květen a červen. Kontakt: tel. 354 691 269, e-mail: kynzvart@npu.cz (e-mailová objednávka je
platná až po potvrzení správou objektu).
Počet žáků
S ohledem na prostory, v nichž program probíhá, doporučujeme max. 25 žáků ve skupině.

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.

