
VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ ROK  

2019/2020Základní škola _ I.stupeň

Vzdělávací programy pro školy ve vile Stiassni upravil a metodickou podporu poskytuje Odbor edukace a dalšího vzdělávaní NPÚ,  
oddělení edukace, kontakt: Mgr. Jitka Petřeková, tel.: 778 726 890, petrekova.jitka@npu.cz

NAVRHUJEME VILU
EXTRIÉR I INTERIÉR 

Anotace        Zařízení moderní vily historizujícím nábytkem podléhalo dobovému vkusu  
i silné potřebě rodiny dobře se reprezentovat v tehdejší společnosti. Dět i prochází honosné interiéry  
vily a určují, k čemu jednotlivé místnosti slooužily. Pozornost je zaměřena na dobové interiérové prvky, 
zajímavé detaily, barvy a materiály. Děti poté zábavnou formou navrhují vlastní vilu a dotvoří interiér 
jedné místnosti prostřednictvím výtvarných technik. 

Vazba na RVP                  
Vzdělávací oblasti  Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Umění a kultura. 
Průřezová témata  Environmentální výchova, Mediální výchova. 
Klíčová slova  Architektura, interiér, vkus, pokoj, apartmán, prostor, historismus, nábytek. 
Délka programu    90 minut  
Cena   50,- Kč /žák, pedagogický doprovod zdarma  
Poznámka  Vhodné pro 3. - 5. třídu.

VILOVÁ ZAHRADA  
ZAKLÁDÁNÍ OBYTNÝCH ZAHRAD 

Anotace        Věděli jste, že zahrada vily Stiassni byla ve své době nejrozlehlejší soukromou 
zahradou? Rozloha zahrady je kolem tří hektarů a její četná zákoutí byla důmyslně propojena s vilou  
i s životem rodiny, která ve vile bydlela. Jak navrhnout zahradu, vysadit stromy a keře tak, aby se v ní daly 
podnikat sportovní aktivity, zábava i relaxace? Děti si hravou formou vyzkouší práci zahradního architekta.
 
Vazba na RVP                  
Vzdělávací oblasti  Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví. 
Průřezová témata  Environmentální výchova. 
Klíčová slova  Příroda, zahrada, rostliny, dům, vila, funkce, architekt, světlo, stín, místo
Délka programu    90 minut 
Cena   50,- Kč /žák, pedagogický doprovod zdarma  
Poznámka  Vhodné pro 1. - 4. třídu. 
Program se odehrává pouze v zahradě a jen za příznivého počasí v období od dubna do listopadu,  
v případě deště na kryté terase.   
  
   

Místo konání            Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno 
Rezervace                        vila@npu.cz 
             Programy probíhají v pracovních dnech PO-ČT od 10 do 17h.
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Vzdělávací programy pro školy ve vile Stiassni upravil a metodickou podporu poskytuje Odbor edukace a dalšího vzdělávaní NPÚ,  
oddělení edukace, kontakt: Mgr. Jitka Petřeková, tel.: 778 726 890, petrekova.jitka@npu.cz

DEVĚT ŠŤASTNÝCH LET VE VILE 
RODINA STIASSNI A VILA OD ROKU 1929 DO ROKU 1938 

Anotace        Jaké byly osudy jedné z nejvýznamnějších židovských rodin podnikající  
v textilním průmyslu? Jak vypadal společenský život rodiny Stiassni, která ve vile žila pouhých devět 
let? Na pozadí všeobecných společenských zvyklostí a dochovaných archivních materiálů majitelů vily  
z období první republiky se dozvědí mnohé o reprezentaci rodiny, vzdělávání, módě, hudbě a tanci,  
o stravování a sportu.

Vazba na RVP                  
Vzdělávací oblasti  Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět, 
   Umění a kultura. 
Průřezová témata  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 
Klíčová slova  Lidé, život, rodina, vzpomínky, minulost, vila, domov, majetek, osud, válka.
Délka programu    90 minut  
Cena   50,- Kč /žák, pedagogický doprovod zdarma  
Poznámka  Vhodné pro 4. - 5. třídu. 

Místo konání            Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno 
Rezervace                        vila@npu.cz 
             Programy probíhají v pracovních dnech PO-ČT od 10 do 17h.


