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Doprovodné programy ke stálým expozicím 

    
 Historická expozice “Rokycansko v minulosti” 

 

 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) 

 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) 

 

 Historická a etnografická expozice 

 

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

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

 
 Železářská expozice 

 

 Železářská výroba na Rokycansku (podmínky vzniku železáren, hutí, hamrů, jejich 

činnost a výrobky, cvočkařská dílna) 

 

 Paleontologická expozice “Otisky času” 

 

 Život v pramořích na Rokycansku 

 Neživá příroda kolem nás (minerály, horniny, nerosty) 

 Ze života planety Země (stavba zemského tělesa, geologické éry, vývoj života) 
 

  

  

  

  



         Přírodovědná expozice “Příroda pro budoucnost” 

 

 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).             

Kontakt: 

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

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

 

Muzejní průvodce aneb poznáváme muzeum 

Interaktivní program                

zpřístupňující dětem muzejní  

průvodcovskou činnost i zákulisí 

expozic. 

Kontakt: 

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



 

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

Pro naše nejmladší návštěvníky jsme opět připravili celoroční program o skřítkovi a víle. 
Pojďte se společně s nimi vydat 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). 

 

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 výše uvedené programy upravit i pro starší žáky.  

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



 

„Kaštánkův rok“ 

určeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a družiny 

Rok s Kaštánkem formou krátkých „pohádkových“ divadélek a rozhovorů osvětluje dětem některé 

přírodní zákonitosti, kterých si mohou všimnout při pobytu venku - třeba i na školní zahradě. Pro 

školáky je samozřejmě možné představit všechna témata i „dospěleji“. 

Nabídka je koncipována jako ucelený program, příhody na sebe navazují. Přesto je možné využít 

jen některá témata bez ztráty souvislostí. Jezdíme přímo do vaší školky, školy, družiny. 

Jak jsem se chystal se zvířátky na zimu (podzim) 

Zima je v přírodě vážná věc, a tak je potřeba se pořádně nachystat. Ale jak? Každý na to jde po 

svém. Někdo usne, někdo si dělá zásoby a někdo doufá, že si pod sněhem něco k jídlu vždycky 

vyhrabe. A protože k jídlu často poslouží i nějaké plody, podíváme se i na ně.  

Jak jsem krmil ptáčky (zima) 

Sypete ptákům do krmítka? Věšíte lojové koule? Kam to krmítko správně umístit? Co pro ně    

můžete ještě udělat a kdo vám na hostinu vlastně létá? Lze na zahradě přikrmovat ještě někoho  

jiného než ptáky? Spousta otázek a na všechny dostanete odpověď.  

Jak jsem potkal žížalu (březen - duben) 

„Fuj, ta je slizká/gumová/ošklivá a jak se divně kroutí.“ Že už jste něco takového slyšeli ve své 

třídě? No vidíte a přitom to bez žížal na světě nejde. Pojďme dětem ukázat, že žížala není nic    

odporného, že je to malé, měkké a růžové zvířátko, které je důležité v mnoha směrech. Nebo že by 

nebylo růžové a malé? Že by mohlo třeba i ve tmě svítit? Je to ještě žížala nebo už had? 

Jak přiletěly včelky samotářky (duben - květen)  

Také máte na zahradě hmyzí hotel a není to nějak ono? Těšili jste se na broučky a ono nic? Tak    

k čemu vlastně je? Nenechte se odradit, takové domečky chystáme pro včelky samotářky. Tyto 

včelky se umí ale otáčet. Zahradu opylí a zbaví různých housenek, o které zahradník zrovna       

nestojí. Navíc v domečku se dějí podivuhodné věci. Stačí, když se budete pořádně dívat.  

Jak jsem nakoukl do úlu (květen - červen) 

Víte, jak to vypadá v úlu? „Naživo“ to ve školce nezvládneme, ale jak to u včel chodí, si můžeme 

velmi reálně přiblížit demonstračním úlem. Jak se z vajíčka stane včela? Tušíte, že každá včela má 

v průběhu života rozmanité povinnosti? Poznáte, kde mají schovaný med a kde budoucí včely? 

  

  

  

  

  

Kontakt: 

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



   

Různé akce z muzejního rance 

            Po čem šlapeme (pátek 21. dubna 2023, 8.00 - 16.00 hodin) 

Den Země je ve školách již tradičním tématem s mnoha doprovodnými aktivitami. My se na Zemi 

zaměříme z trochu netradičního úhlu - z pohledu půdy a vším, co s ní souvisí, protože půda není 

jen ta hnědá hmota, po které chodíme.  

Z půdy se můžeme dozvědět něco o vzniku Země (geologie), ale i života (paleontologie) nebo  

kultury lidí (archeologie). Z půdy rostou rostliny na louce i na poli (botanika) a také v ní žijí     

zvířata, kterým se nechce ven na světlo (půdní biologie). Bohužel se v ní také často skrývají věci, 

které nechceme venku na světle my lidé (zpracování odpadu). 

Jednotlivá stanoviště jsou interaktivní a děti si je mohou projít samy, případně ve skupinách. Akce 

se koná v uzavřeném areálu Centra paleobiodiversity v ul. Mládežníků v Rokycanech, je vhodná 

pro mateřské i základní školy. 

Mladý ochránce přírody (jaro - podzim) 

V návaznosti na výstavu o záchranné stanici byla vytvořena samoobslužná hra v terénu na        

prověření znalostí o záchraně zvířat (především mláďat). Hru vám nyní nabízíme i pro vaše      

projektové dny a podobné příležitosti. Zvláště vhodné ve spojení s návštěvou záchranné stanice. 

Po správném vyplnění Zápisníku všímavého Mofíka získáte přístupový kód k pokladu.  

 

Stopařem snadno a rychle (jaro - podzim) 

Příroda je plná důkazů o výskytu zvířat, tzv. pobytových stop. Pobytové stopy ale nejsou jen         

o otisku končetiny v blátě. Čeho všeho si lze všimnout během obyčejné procházky a uměli byste 

nalezené stopy „číst“? 

Součástí programu je i vyzkoušení odlévání stop, každý žák si vytvoří vlastní odlitek. Potřebná je 

volná hliněná plocha v dosahu - podzimní školní záhony. Aktivní přístup vyučujícího nutný! 

  

Souhrnný pracovní list pro malé i velké k dispozici. 

Časová dotace: 2 - 3 hodiny 

Kontakt:  

Martina Korandová, mkorandova@zcm.cz, tel.: 770 194 995 

  

Časová dotace: 2 - 4 hodiny 

Kontakt:  

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



Vycházka po městské památkové zóně  

 Prohlídka historického centra Rokycan a přilehlého okolí s odborným výkladem 
 „Po stopách barokních Rokycan“ (vycházka je zaměřena pouze na umění v době baroka  

         v Rokycanech) 

  

Kontakt:  

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

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

Komentovaná prohlídka stálé přírodovědné expozice pro        

     střední školy 

 

Botanické exkurze - vycházky do terénu spojené  

     s poznáváním rostlin (exkurze jsou připravovány vždy podle zájmu  

         a věku skupiny - děti, studenti, senioři) 

 

Na návštěvě v muzejním depozitáři aneb jak vznikají  

      muzejní sbírky 

  

  

  

 

Kontakt:  

RNDr. Miroslava Šandová, msandova@zcm.cz, tel.: 777 366 390 

 

NA VEŠKERÉ PROGRAMY, VYCHÁZKY A AKCE         

Z TOHOTO KATALOGU JE NUTNÉ SE OBJEDNAT   

ALESPOŇ 14 DNÍ PŘED POŽADOVANÝM TERMÍNEM. 


