
Vzdělávací program 
Hedvábná stezka a jiné cesty tam a zase 
zpátky

 
Víte, k čemu sloužila tajemná krabička inró? Jak se nazývá krátký 
meč typický pro osmanské období? A odkud pochází čaj? 
Že si nejste jistí, ale chcete se dozvědět více? Pokud máte rádi 
netradiční deskové hry a baví vás soutěžit v různých 
kvízech, kde se uplatní váš týmový duch, znalosti 
i důvtip, je náš program pro vás to pravé. Staňte se členem 
jedné z karavan putujících po Hedvábné stezce a přeneste 
se zpátky do dob, kdy po slavné obchodní trase proudily 
do Evropy skupiny kupců s exotickým zbožím z Blízkého 
východu, Indie, Číny a Japonska. Během své cesty poznáte 
rozmanité způsoby života, prozkoumáte artefakty s exotickými 
jmény i účelem a budete muset řešit zapeklité situace, 
do kterých se dostanete dříve než se nadějete. Vzácné zboží 
je naloženo, velbloudi osedláni…nezbývá než se vypravit 
na dalekou cestu. 



Cíl: Rozvíjet orientaci žáků v historických a sociokulturních faktech 
a v jejich posuzování ve vzájemných vazbách i v širších 
mezinárodních/globálních souvislostech. Cílem programu je také 
participace dětí v činnosti, která v nich vzbudí zájem o současnost 
a minulost vlastního národa a upevní vědomí přináležitosti 
k evropské kultuře, zároveň však povede k podpoře rasové a kulturní 
tolerance. Zároveň si program klade za cíl prohloubit znalosti 
regionálních dějin, podpořit kreativitu žáků a zároveň aktivizovat jejich 
vlastní činnost.

Způsob realizace: Program se skládá ze dvou částí. V první z nich žáci 
rozdělení do pěti skupin – karavan hrají na obřích magnetických tabulích 
deskovou hru, která je seznámí s historií a geografií. Kdo dorazí do cíle 
jako první a dokáže otevřít tajemnou krabičku s klíčem, může začít v 
zapůjčených tabletech řešit kvíz, který je provede expozicí Umělecké 
řemeslo/Užité umění. Hravý vzdělávací program má atraktivní a 
zábavnou formou přivést žáky k zamyšlení, z čeho vycházejí různé 
kultury, jak se od sebe liší, a co mají společného. Představuje svět jako 
mozaiku kultur, z nichž mnohé vycházejí 
z náboženství. Je zaměřen na rozmanitost kulturních projevů, hodnot a 
tradic a na rozvoj časových a prostorových představ, které umožňují 
žákům pochopit historické i současné jevy a děje.

Vzdělávací obsah programu vychází z RVP -  Člověk a společnost 
(dějepis, výchova k občanství), Člověk a příroda (zeměpis/geografie) 
a Umění a kultura (výtvarná výchova)

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy
Vhodný i pro žáky s SVP
Realizace: expozice Umělecké řemeslo/Užité umění, HB
Frekvence: celoročně
Délka programu: 120 min.
Vstupné 50,-Kč/osoba

 


