
NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 
pro MŠ, ZŠ a SŠ v 2. pololetí školního roku 2022/2023



OBNOVENO

STÁLÉ

DŮM PLNÝ PŘÍBĚHŮ

        3.– 5. třída ZŠ            60 minut             50 Kč

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

Děti objeví vybrané historické události Arcibiskupského paláce formou her, 
řešení zajímavých úkolů a vzájemnou spoluprací.

CO JE ZA DVEŘMI?

        starší MŠ, 1.– 2. třída ZŠ            60 minut             50 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 pomáhají vnímat prostor 
kolem sebe a poodhalují někdejší způsob života v arcibiskupské rezidenci.

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC V KOSTCE

        6.– 9. třída ZŠ, SŠ            60 minut            50 Kč

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

Studenti se aktivně seznámí s klíčovými historickými událostmi z dějin 
Olomouce i celé naší země, které souvisí s Arcibiskupským palácem.
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OBNOVENO

OBNOVENO

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC  
A KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA

        8.– 9. třída ZŠ, SŠ            120 minut            50 Kč

Interaktivní prohlídka Arcibiskupského paláce spojená s návštěvou katedrály 
sv. Václava. Během prohlídky studenti aktivně poznávají, jak a proč se chrám měnil 
v průběhu staletí a proč je důležité chránit památky. 

Obě památky jsou od sebe vzdáleny asi pět minut chůze.

FRANTIŠEK JOSEF I. V OLOMOUCI

        4.– 9. třída ZŠ                  90 minut              50 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 zinscenujeme.

MARIE TEREZIE

        4.– 9. třída ZŠ                  90 minut              50 Kč

Proč navštívila Marie Terezie Olomouc? Kolik měla dětí a jaké byly jejich  
životní osudy? A co je to rokoko?

Děti se dozvědí, kolikrát Marie Terezie pobývala v Arcibiskupském paláci,  
který pokoj byl pro ni speciálně upraven a jakou tajnou chodbou si (možná) 
zkracovala cestu do své ložnice. Prostřednictvím různých aktivit se seznámí nejen 
s rodinou Marie Terezie, ale také s tehdejším oblíbeným uměleckým slohem. 
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NOVINKA

SEZÓNNÍ

VELIKONOCE DEN PO DNI
        20.–  28. března 2023

        1.– 5. třída ZŠ            60 minut            50 Kč

Proč se slaví Velikonoce a jak se jmenují jednotlivé dny tzv. Svatého týdne?  
Co se v těchto dnech podle Bible odehrálo a jak dnes křesťané slaví Velikonoce?

Na závěr programu si společně vytvoříme koláž, díky které si děti zopakují,  
co se dozvěděli. Program probíhá mimo reprezentační sály Arcibiskupského paláce.

JAK K NÁM PŘIŠLA BIBLE
        16.– 22. května 2023

        3.–6. třída ZŠ            60 minut            50 Kč

Žáci se dozvědí, jaký vliv měli svatí Cyril s Metodějem na rozšíření Bible a křesťanství u nás. 
Bible je posvátnou knihou křesťanů a také nejrozšířenější knihou na světě. Děti se hravou 
formou seznámí s jejími nejznámějšími příběhy, základním členěním a hlavním poselstvím. 
Přiblížíme také její aktuálnost pro dnešní dobu a společně si vyrobíme záložku do knihy. 

Během programu žáci nahlédnou do reprezentačních sálů Arcibiskupského paláce.

ZLATÁ KLEC: VĚZNĚM VE SVÉM DOMĚ
        11.– 14. dubna  | 18.– 21. dubna 2023              5.–6. června  |  8.– 9. června 2023

        8.– 9. třída ZŠ, SŠ             60 minut            50 Kč

Příběh jedenácti let nekrvavého mučednictví arcibiskupa Josefa Karla Matochy 
za zdmi Arcibiskupského paláce v Olomouci.

Program se koná u příležitosti 75. výročí od Matochova jmenování do úřadu 
arcibiskupa olomouckého (1948– 1961) a 135. výročí jeho narození. Program 
probíhá mimo reprezentační sály Arcibiskupského paláce. 
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ARCIBISKUPSKÝ PALÁC
Reprezentační sály Arcibiskupského paláce jsou spjaty s celou řadou významných 
historických událostí a osobností. Palác navštívili prezidenti Tomáš Garrigue 
Masaryk, Edvard Beneš, Václav Havel, papež sv. Jan Pavel II. nebo císařovna 
Marie Terezie. Konala se zde porada rakouského císaře a ruského cara před bitvou 
u Slavkova. V letech 1848 až 1849 se dokonce stal sídlem rakouského habsburského 

dvora a byl i očitým svědkem nástupu Františka Josefa I. na trůn.

VÝUKOVÉ PROGRAMY
Výukové programy přibližují vybrané historické události a osobnosti formou při-
způsobenou věku a znalostem účastníků. Během programů získají děti a studenti 
zajímavé informace a sami se také aktivně zapojí do poznávacího procesu, ať už 
samostatně, nebo ve skupinách. Našim cílem je podpořit v nich radost z poznávání 
a rozšířit jejich povědomí o dějinách našeho regionu. Většina programů probíhá 

v reprezentačních sálech Arcibiskupského paláce v Olomouci.

NÁVAZNOST NA UČEBNÍ PLÁNY
Svým zaměřením programy doplňují na 1. stupni ZŠ výuku vlastivědy a prvouky, 

na 2. stupni ZŠ a SŠ výuku dějepisu, základů společenských věd a estetiky.

OBJEDNÁVKY PROGRAMŮ
Programy lze objednávat telefonicky na čísle 587 405 421 

a 737 148 078, nebo na prostrednikova.vendula@ado.cz. 
U každého programu je uvedena délka trvání a cena za 

jednoho žáka. Začátky programů se snažíme 
přizpůsobit vašim požadavkům, 

nejdříve začínají v 8:00.

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC

       Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9,  779 00  Olomouc

       www.arcibiskupskypalac.cz             arcibiskupskypalac@ado.cz

       @arcibiskupskypalac            arcibiskupskypalac


