
dějiny… tudy kráčely

NABÍDKA
VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
pro MŠ, ZŠ a SŠ ve školním roce 2019/2020

ARCIBISKUPSKÝ 
PALÁC OLOMOUC

OBJEDNÁVKY PROGRAMŮ
Programy lze objednávat telefonicky na čísle 
587 405 421, vyřizuje Mgr. Lucie Kropáčková. 
U každého programu je uvedena délka jeho 
trvání a cena za jednoho žáka.

Začátky programů se snažíme přizpůsobit 
vašim požadavkům, nejdříve začínají v 8:30.

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC
Reprezentační prostory Arcibiskupského paláce jsou 
spjaty s mnoha významnými historickými událostmi 
a osobnostmi: palác navštívili prezidenti T. G. Masaryk, 
E. Beneš, V. Havel a V. Klaus, papež sv. Jan Pavel II., pa-
novnice Marie Terezie; konala se zde porada rakouského 
císaře a ruského cara před bitvou u Slavkova. V letech 
1848 až 1849 se stal palác sídlem rakouského panovnic-
kého dvora a byl zde uveden na trůn František Josef I.

VÝUKOVÉ PROGRAMY
Výukové programy přibližují 
vybrané historické události 
formou přizpůsobenou věku 
a znalostem účastníků. In-
formace k danému tématu 
jsou střídány se samostatnou 
a skupinovou prací a tvořivými 
aktivitami. Naším cílem je pod-

pořit v dětech i studentech radost z poznávání historie 
a rozšířit jejich povědomí o dějinách našeho regionu.

Většina programů probíhá v reprezentačních sálech 
Arcibiskupského paláce v Olomouci, dva programy jsou 
spojeny s návštěvou katedrály sv. Václava.

NÁVAZNOST VÝUKOVÝCH 
PROGRAMŮ NA UČEBNÍ PLÁNY
Svým zaměřením programy doplňují na 1. stupni ZŠ výu- 
ku vlastivědy a prvouky, na 2. stupni ZŠ a SŠ výuku 
dějepisu, základů společenských věd a estetiky.

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc
www.arcibiskupskypalac.cz
e-mail: kropackova.lucie@ado.cz #arcibiskupskypalac



PŘÍBĚH SV. VÁCLAVA
4.–7. třída ZŠ
délka programu: 90 minut, cena: 30 Kč

Kdo byl sv. Václav? Seznamte s osobností a životem to-
hoto českého světce a knížete.

Během programu žáci aktivně projdou životem sv. Vác-
lava a naučí se rozeznávat jeho atributy. Své znalosti si 
upevní návštěvou nedaleké katedrály. Program využívá 
prvky dramatické výchovy, diskuzi nebo práci ve skupinách. 
První část programu probíhá v Arcibiskupském paláci mimo 
běžně přístupnou prohlídkovou trasu, druhá část v ka-
tedrále sv. Václava.

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC V KOSTCE
6.–9. třída ZŠ, SŠ
délka programu: 60 minut, cena: 30 Kč

Kdy byla Olomouc centrem habsburské monarchie? Proč 
se rozhodující bitva proti Napoleonovi neodehrála u Olo-
mouce, ale u Slavkova? Kterou skladbu věnoval Beethoven 
olomouckému arcibiskupovi?

Objevte klíčové historické události dějin Olomouce a re-
gionu, které se zde odehrály.

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC  
A KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA
8.–9. třída ZŠ, SŠ
délka programu 120 minut, cena 40 Kč

Interaktivní prohlídka Arcibiskupského paláce spojená s ná-
vštěvou katedrály sv. Václava.

Obě památky jsou od sebe vzdáleny cca 5 minut pěší 
chůze.

ZLATÁ KLEC
8.–9. třída ZŠ, SŠ
délka programu 60 minut, cena 30 Kč

Arcibiskup Josef Karel Matocha byl 11 let vězněm komuni-
stického režimu přímo v Arcibiskupském paláci, v boji proti 
bezpráví obětoval vlastní svobodu i zdraví.

Kromě výkladu je součástí programu videoprojekce, dis-
kuze a prohlídka historických sálů včetně nahlédnutí do 
místa internace arcibiskupa Matochy.

FRANTIŠEK JOSEF I. V OLOMOUCI
4.–9. třída ZŠ
délka programu: 90 minut, cena: 30 Kč

Proč se jeden z nejdéle vládnoucích panovníků světa 
ujal vlády právě v Arcibiskupském paláci v Olomouci? 
Za jakých okolností byl uveden na trůn?

Program představuje revoluční události roku 1848 
a osobnost rakouského císaře Františka Josefa I. Jeho 
nástup na trůn v arcibiskupské rezidenci společně zin-
scenujeme.

DĚTI MARIE TEREZIE
4.–9. třída ZŠ
délka programu: 90 minut, cena 30 Kč

Proč navštívila Marie Terezie Olomouc? Kolik měla dětí 
a jaké byly jejich životní osudy?

Interaktivní program s množstvím doprovodných ak-
tivit nás přenese zpět do časů Marie Terezie. Dobovou 
atmosféru dokreslují např. portréty císařského páru a je-
jich dcer, komnata, ve které byl císařský pár ubytován, 
nebo předměty představující umění rokoka a život lidí 
v tomto období.

KNIHTISK
4.–9. třída ZŠ, SŠ
délka programu: 90 minut, cena: 50 Kč

… teoretické vysvětlení a praktická ukázka
Program představí podobu knihy v pozdním středově-

ku a její význam pro člověka. Žáci si vyzkouší, jak těžké 
bylo namalovat iniciálu, psát husím brkem nebo vytvořit 
tisk pomocí tiskařského lisu z dob Johanna Gutenberga.

K dispozici bude vybavení tiskařské a písařské dílny, 
prezentace prvotisků z církevních fondů a pracovní listy.

Program probíhá mimo běžně přístupnou prohlídkovou 
trasu ve dnech 9.9. a 10.9. a v květnu – přesný termín 
bude upřesněn po 1. 2. 2020.

CO JE ZA DVEŘMI? 
starší MŠ, 1.–2. třída ZŠ
délka programu: 60 minut, cena: 30 Kč

Kdo bydlel v tomto domě a jak se zde žilo? Najdete všechna 
roční období na stropě a poznáte, jaké kdo nosil oblečení?

Děti se zapojením více smyslů řeší úkoly, které jim po-
máhají vnímat prostor kolem sebe a poodhalují někdejší 
způsob života v arcibiskupské rezidenci.

Program je určen pro předškoláky a nejmladší školáky.

DŮM PLNÝ PŘÍBĚHŮ
3.–5. třída ZŠ
délka programu: 60 minut, cena: 30 Kč

Vydejte se po stopách skutečných příběhů – uvedení císaře 
na trůn, návštěv Marie Terezie, papeže nebo prezidentů.

Děti objeví vybrané historické události Arcibiskupského 
paláce např. formou her, řešení problémových úkolů a vzá-
jemnou spoluprací.

ADVENT A VÁNOCE V ARCIBISKUPSKÉM PALÁCI
MŠ (předškoláci), 1.–5. třída ZŠ
délka programu: 60 minut, cena: 40 Kč

Program probíhající ve slavnostně vyzdobených sálech 
připomíná význam adventu a Vánoc. Děti si v závěru prog- 
ramu vyrobí dárek. Program probíhá: 2. 12.–18. 12. 2019.

VELIKONOCE V ARCIBISKUPSKÉM PALÁCI
MŠ (předškoláci), 1.–5. třída ZŠ
délka programu: 60 minut, cena: 40 Kč

V příjemné atmosféře a inspirativním prostředí se děti se-
známí s poselstvím Velikonoc. Součástí programu je výroba 
dárku. Program probíhá: 30. 3.–7. 4. 2020.

ŽIVOT A POSELSTVÍ SV. CYRILA A METODĚJE 
4.–7. třída ZŠ
délka programu: 90 minut, cena: 30 Kč

Program shrnuje hlavní přínos svatých Cyrila a Metoděje 
pro naši kulturu. Děti čeká např. řešení problémových 
úkolů, praktické seznámí s hlaholicí a cyrilicí, vyplnění 
pracovního listu a závěrečná prohlídka reprezentačních 
sálů paláce.

NOVINKA

NOVINKA


