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Doprovodné programy ke stálým expozicím

Historická expozice „Rokycansko v minulosti“:1

Historická a etnografická expozice:2

• Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky)

• Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla, hrady)

• Národní obrození a spolkový život (spolky v Rokycanech ve 2. polovině 19. století 
a na počátku 20. století, interaktivní část – návštěva divadla)

• I. a II. světová válka

• Procházka staletími (stavební slohy, významné události a osobnosti v Rokycanech) 

• Zpátky do škamen (stará škola, vyučovací předměty, školní pomůcky)

• Letem světem vynálezů (slavní vynálezci a jejich vynálezy v muzejních sbírkách)

Železářská expozice:3

• Bydlení našich předků (srovnání venkova s městem, lidový kroj, včelařství)

• Řemesla našich předků (cechy, stará řemesla, váhy, míry, platidla)

• Život v pramořích na Rokycansku

• Neživá příroda kolem nás (minerály, horniny, nerosty)  

Paleontologická expozice „Otisky času“:4 

• Železářská výroba na Rokycansku (podmínky vzniku železáren, hutí, hamrů, jejich 
činnost a výrobky, cvočkařská dílna)



Muzejní průvodce aneb poznáváme muzeum 

Přírodovědná expozice „Příroda pro budoucnost“: 5

• Příroda kolem nás (seznámení s chráněnými maloplošnými územími, ochrana přírody, 
chráněné a ohrožené druhy zvířat a rostlin, interaktivní expozice - poznávání hlasů ptáků, 
chráněné a památné stromy v regionu)

       Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ jsou určeny následující programy:

• Příhody zajíce Vašíka (program zaměřený na ochranu přírody) 

• Dobrodružství ježka Karlíka (seznámení dětí se zajímavostmi ze světa zvířat a rostlin) 

• Rok v přírodě s výrem Toníkem (přibližuje dění v přírodě během celého roku, program 
má 4 části – jaro, léto, podzim, zima)

• uvedené programy ke stálým expozicím máme připraveny v různém stupni 
obtížnosti a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie (MŠ, ZŠ, SŠ)

•  na doprovodné programy ke stálým expozicím je nutné se objednávat 
cca 14 dní předem

 kontakt: 

 Lenka Janoušková, ropruvodci@zcm.cz, tel.: 378 370 700

 Mgr. Milena Vatahová, ropruvodci@zcm.cz, tel.: 378 370 700

kontakt: Lenka Janoušková, ropruvodci@zcm.cz, tel.: 378 370 700

Interaktivní program zpřístupňující dětem muzejní průvodcovskou činnost i zákulisí expozic.



Speciální nabídka pro MŠ, 1. a 2. tř. ZŠ

Skřítek Muzejníček a víla Muzejnička – 1. část:

1) představují se vám - září

2) obdivují barevný podzim - říjen

3) na návštěvě u královny Hudby - listopad

4) slaví Vánoce - prosinec

5) cestují do pravěku - leden

6) procházejí staletími - únor

7) objevují staré hrady a zámky - březen 

8) čekají na Velikonoce - duben

9) hledají zkameněliny - květen

10) poznávají zapomenutá řemesla - červen

Skřítek Muzejníček a víla Muzejnička – 2. část:
1) jsou ve staré škole - září 

2) učí se společenskému chování - říjen 

3) čtou si v oblíbené knize - listopad

4) dostávají nové hračky - prosinec

5) jdou do divadla - leden 

6) seznamují se s vynálezci a jejich vynálezy - únor

7) mají narozeniny - březen 

8) vytvářejí umělecké dílo - duben

9) seznamují se s novými kamarády - květen

10) jedou na výlet - červen

Po domluvě lze některé z výše uvedených programů upravit i pro žáky 3. – 5. tř. ZŠ 
(týká se to hlavně 2. části programu o skřítkovi a víle).

Bližší informace vám poskytneme na tel. č. 378 370 700, pí L. Janoušková.

Pro naše nejmladší návštěvníky jsme opět připravili celoroční program o skřítkovi a víle. 
Pojďte se společně s nimi vydat do království hudby, do pravěku, na staré hrady a zámky 
a také poznávat zapomenutá řemesla. Jistě při tom prožijete pěkné chvíle a vyzkoušíte 
zajímavé věci. Každý měsíc na vás čekají jiná dobrodružství (viz celoroční přehled).



Určeno pro MŠ,  přímo ve školce

Malé povídání o žížale aneb jsou opravdu užitečné?

kontakt: Mgr. Marie Süssová, msussova@zcm.cz, tel.: 378 370 710

Žížaly nejsou potřebné jen pro kosy. V přírodě totiž zastávají mnoho úkolů a tak si nezaslouží, 
aby byly označované za ošklivé či slizké. Povíme si nejen o její užitečnosti, ale i něco málo 
o jejím těle. A také si ukážeme, že není žížala jako žížala. Je dost důvodů, proč se na žížalu 
začít dívat novýma očima. 



Vycházka po městské památkové zóně

Prohlídka historického centra Rokycan a přilehlého okolí s odborným výkladem.

kontakt:

Mgr. Martina Skalová, mskalova@zcm.cz, tel.: 378 370 732

Mgr. Milena Vatahová, ropruvodci@zcm.cz, tel.: 378 370 700

Na přednášky a vycházku po městské památkové zóně je nutné se objednávat 
cca 14 dní předem.

Dále nabízíme

Oddělení přírodních věd:

• Komentovaná prohlídka stálé přírodovědné expozice pro střední školy 

• Botanické exkurze – vycházky do terénu spojené s poznáváním rostlin

• Na návštěvě v muzejním depozitáři aneb jak vznikají muzejní sbírky

kontakt: RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, msandova@zcm.cz, tel.: 378 370 720

Na uvedené programy a exkurze je nutno se 14 dnů před požadovaným 
termínem objednat.


