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NABÍDKA MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE POLIČKA
pro školní a zájmové skupiny
LEDEN – ČERVEN 2020

Městské muzeum a galerie Polička je nejen místem poznání, ale
i zábavy a potěšení. Zavítejte proto se svými žáky a studenty do
Poličky. Připraveny jsou pro vás prohlídky gotického opevnění
města Poličky, různorodé výstavy nebo tématické procházky
městem. Ke krátkodobým výstavám jsou připraveny speciální
vzdělávací programy, které jsou vytvořeny v souladu s rámcovými
vzdělávacími programy a přizpůsobeny znalostem a schopnostem
žáků na různých stupních vzdělávání.
Společné informace pro všechny nabízené programy a prohlídky expozic:
Je nezbytné, aby se školní skupiny objednaly předem. Doporučujeme,
abyste v případě zájmu kontaktovali muzeum co nejdříve, neboť o nabízené
programy je každoročně velký zájem a v posledních týdnech před skončením
výstav se velice těžko hledají volné termíny dle vašich požadavků.
Kontakt: www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů
v Poličce, Tylova 114, Polička 572 01 (vchod z ulice Šaffova)
tel.: 461 723 855, 733 712 503, muzeum@muzeum.policka.org
Otevírací doba:
leden – duben: úterý – neděle: 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hodin
květen – červen: úterý – neděle: 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
BONUS pro školy
Pravidelná návštěva muzejních expozic je pro školní skupiny zvýhodněna
každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na rodnou světničku
Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy
a expozice.
Upozornění:
Rodná světnička Bohuslava Martinů
je opět v provozu.

NABÍDKA pro období LEDEN – ČERVEN 2020
RETROGAMING / 25. 1. – 26. 4. 2020
– interaktivní výstava zachycující historii výpočetní techniky
od počátků do poloviny 90. let 20. století
TOMÁŠ DUCHEK – Středověk v nás – concept art / 25. 1. – 14. 4. 2020
– výstava prací jednoho z výtvarníků nejúspěšnější české videohry
roku 2018 – Kingdom Come
PTÁCI – POSLOVÉ JARA / 14. 3. – 17. 5. 2020
– výstava o ptactvu v naší krajině, ve městech i na venkovském dvoře.
A také o Velikonocích.
HRAVÝ SVĚT VLASTY ŠVEJDOVÉ / 25. 4. – 30. 8. 2020
– výstava představí tvorbu Vlasty Švejdové, známé ilustrátorky, malířky a autorky
řady dětských knih
IMAGINÁRIUM v Poličce / 9. 5. – 9. 9. 2020
aneb ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL
– živá a hravá výstava uměleckých a řemeslných prací osobitých
výtvarníků a tvůrců

PRAVIDELNÁ NABÍDKA k expozicím muzea
a NÁMĚTY NA ŠKOLNÍ VÝLETY
NOVĚ!!! HUDEBNÍ DÍLNY BM (sešit 2)

KOMPLETNÍ NABÍDKU HUDEBNÍCH DÍLEN NALEZNETE V SAMOSTATNÉM DOKUMENTU

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA I / celoročně
– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s hravými aktivitami
KŘEHKÁ KRÁSA SKLA II / celoročně
– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou
KŘEHKÁ KRÁSA SKLA III / celoročně
– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou
VÝLET DO STŘEDOVĚKU / duben – červen
– výlet do minulosti města Poličky…
PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ / duben – červen
– výlet do Poličky po stopách Bohuslava Martinů…
PROCHÁZKA STARÝM MĚSTEM / duben – červen
– komentovaná procházka se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky…
PROCHÁZKA ZA MODERNÍ ARCHITEKTUROU / duben – červen
– komentovaná procházka se zastavením u architektonických památek města
Poličky postavených v období 1. republiky…
Upozornění:
Rodná světnička Bohuslava Martinů
je opět v provozu.
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Odměňte své žáky za první pololetí ;-)

RETROGAMING
Termín: 25. 1. – 26. 4. 2020
– interaktivní výstava zachycující historii výpočetní techniky od počátků do poloviny
90. let 20. století
Cílová skupina: 5. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ
Délka programu: dle časových možností účastníků 60 min.
Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie – vzdělávací obor Informatika a vzdělávací oblasti Člověk a společnost – obor Dějepis
Vstupné: žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma
Žáci a studenti uvidí počítačové hry, domácí počítače a konzole z 80. let ještě z éry socialistického
Československa. Prohlédnou si počítače a hry jejich rodičů a budou moci posoudit, jak mnoho se
proměnila počítačová technika i grafika. Seznámí se rovněž s herními hity, s dobovými herními
časopisy a problematikou pirátství. Výklad plný technických informací bude samozřejmě doplněný
o různé zajímavosti. Co ale nemůže chybět, je pořádné „pařanské doupě“ – herna s historickými
počítači, herním automatem i s moderními PC s emulátory, kde si zájemci budou moci vyzkoušet a
zahrát retrohry (například Prince of Persia, Pac-Man, Dynablaster a jiné). Nudit se nebudou ani ti,
kteří počítačové hry příliš neprožívají, protože na ně čekají různé aktivity, včetně výzvy poskládat
velké „tetrisové“ srdce.
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TOMÁŠ DUCHEK – Středověk v nás – concept art
Termín: 25. 1. – 14. 4. 2020
– výstava prací jednoho z výtvarníků nejúspěšnější české videohry
roku 2018 – Kingdom Come
Cílová skupina: 5. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ
Délka programu: dle časových možností účastníků 60 min.
Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tématické
okruhy Místo, kde žijeme a Lidé a čas. Dále lze program využít pro vzdělávací oblasti Člověk a
společnost – obor Dějepis, Umění a kultura – obor Výtvarná výchova a Informační a komunikační
technologie
Vstupné: žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma
Tomáš Duchek začal svoji kariéru v oboru digitální malby jako concept artist (návrhář) ve firmě
Warhorse v Praze v roce 2013, kde se podílel na vizualizaci prostředí a charakterů ve hře Kingdom Come: Deliverance. Ve hře, která je zaměřená na realismus a zprostředkování středověkého
způsobu života. Hráči mají možnost prožít příběh mladého kováře, jehož život se od základu
změní poté, co jsou jeho rodiče zavražděni při nájezdu na jeho rodné město.
Tento projekt zásadně ovlivnil autorovu pozdější tvorbu. V současné době se živí jako nezávislý
ilustrátor a vyučuje digitální malbu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.
Na výstavě se žáci dozví spoustu informací o autorovi, jeho tvorbě a také, jak vzniká digitální
malba. Na chvíli se přemístí do doby středověku, aby zjistili, jak se tehdy žilo. Budou si moci
vyzkoušet tíhu kroužkové košile či zbroje a vyfotit se ve fotokoutku s pozadím se středověkými
bojovníky.

Výstavy RETROGAMING a TOMÁŠ DUCHEK – Středověk v nás
lze navštívit jednotlivě či dohromady.
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POČÍTAČE, HRY I GRAFIKA RUKU V RUCE
Termín: 25. 1. – 14. 4. 2020
– jedná se o speciální nabídku pro školní skupiny, v rámci které žáci společně navštíví
výstavu RETROGAMING i výstavu TOMÁŠ DUCHEK – Středověk v nás – concept art
v rámci jedné prohlídky…
Cílová skupina: 5. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ
Délka programu: dle časových možností účastníků 60 – 90 min.
Vstupné: žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma
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PTÁCI – POSLOVÉ JARA
Termín: 14. 3. – 17. 5. 2020
– výstava o ptactvu v naší krajině, ve městech i na venkovském dvoře.
A také o Velikonocích.
Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ
Délka programu: dle časových možností účastníků 45 – 60 min.
Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické
okruhy Místo kde žijeme, Rozmanitost přírody a do vzdělávacích oblastí Člověk a příroda – obor
Přírodopis, Člověk a společnost – obor Výchova k občanství
Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma
Jistě máte rádi, když na jaře začne sílit mnohohlasý zpěv ptáků, a obdivujete, že mohou létat.
Možná pozorujete skrytě a z dálky ptáčky na krmítku. Naše výstava má tu výhodu, že na ní uvidíte
mnoho druhů opeřenců pohromadě, v jejich různých životních prostředích, a přitom žádného
nevyplašíte, neboť se jedná o fotografie a vycpaniny (dermoplastické preparáty).
Představeni budou zástupci několika lokalit Poličska – rybníků, lesa, polí i území, kde žijí společně
s člověkem. Prohlédnete si přirozeně barevná a různě velká vajíčka a pírka. Dozvíte se, jak si
sojka čistí peří, jak odlišit hnízdo drozda a kosa, co to jsou „vývržky“ a mnoho zajímavého z přírodopisu.
Seznámíte se s ornitologií a smyslem kroužkování ptáků, zmíníme i jejich příbuzné – dinosaury.
Ale nejen to: peří a vejce se přeci používají i k praktickým a dekorativním účelům, drůbeží maso a
vajíčka se objevují na talíři k jídlu, a to zvýšenou měrou právě o Velikonocích. Vlastností létavců
si všímají některé jarní pranostiky, různá přirovnání a rčení. Pták je častým motivem výtvarného
i hudebního umění.
Výstava je doplněna velkým počtem interaktivních prvků a her, například si budete moci vyzkoušet, jaké nástroje používají vrány, kolik jednotlivé druhy váží a jak je rozeznáte. Připraveny jsou
nahrávky hlasu rehků, slavíků a jiných ptáků.
Program je přizpůsoben jednotlivým věkovým skupinám a kalendářnímu období. Před polovinou
dubna se zaměří více na zimní a velikonoční témata, jako je přikrmování ptáků, kraslice, později
více prostoru dostanou témata hnízdění a pozorování ptáků.
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HRAVÝ SVĚT VLASTY ŠVEJDOVÉ
Termín: 25. 4. – 30. 8. 2020
– výstava představí tvorbu Vlasty Švejdové, známé ilustrátorky, malířky a autorky řady
dětských knih
Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. třída ZŠ
Délka programu: dle časových možností účastníků 45 – 60 min.
Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí – Dítě a společnost,
Dítě a svět, Umění a kultura – vzdělávací obor Výtvarná výchova
Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma
Vlasta Švejdová je výtvarnice, která svým laskavým a humorným přístupem k tvorbě a ke světu
vůbec, oslovuje již několik generací dětí i dospělých. Přestože vystudovala obor loutkářství a
hračky, dnes je známá hlavně svými knižními ilustracemi. Ty tvoří stěžejní část její výtvarné tvorby,
kterou věnovala především dětem. Další samostatnou kapitolu autorčiny tvorby představují její
vlastní knihy pohádek a příběhů, které také ilustrovala, a řada dětských kreslených filmů, jež
vytvořila ve spolupráci se studiem Barrandov. Dále spolupracovala s filmovým studiem ve Zlíně a
televizí v Brně a byla stěžejní autorkou známého časopisu Dikobraz. Na výstavě bude představena
také autorčina volná tvorba, zastoupená především malbami a grafikami určenými jak dětem, tak
i dospělým.
K výstavě je připraven výtvarný a edukační program, který žákům přiblíží autorčinu tvorbu. Prostřednictvím jejích děl se žáci seznámí se zajímavými knihami a jejich příběhy, s tím, co obnáší
tvorba ilustrace a jaké výtvarné techniky autorka používá. Úkoly a otázky, které na žáky čekají, je
přimějí k interakci s výstavou a tématy, která jednotlivá díla nabízí. S programem jsou spojené též
výtvarné aktivity a hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, fantazie, orientace v prostoru a
čase, pozornosti a jemné motoriky.
Program je přizpůsoben jednotlivým věkovým skupinám.

NABÍDKA pro období LEDEN – ČERVEN 2020

IMAGINÁRIUM v Poličce
aneb ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA
BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL
Termín: 9. 5. – 9. 9. 2020
– živá a hravá výstava uměleckých a řemeslných prací osobitých výtvarníků a tvůrců
Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia
Délka programu: dle časových možností účastníků 45 – 90 min.
Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí – Dítě a společnost,
Dítě a jeho psychika, Umění a kultura – obor Výtvarná výchova
Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma
Imaginárium v Poličce je živou a okouzlující výstavou Divadla bratří Formanů a jejich přátel. Do
muzea v Poličce doputovalo přes nemálo českých měst, dánský Silkeborg, italské Trani a Paříž.
Dětský i dospělý návštěvník do něj vstupuje jako hravý objevitel, který v labyrintu her, pohyblivých
objektů tajuplných zákoutí, obrazů, fotografií a výjevů objevuje svět divadla, cirkusu a loutek.
Ve službách imaginace a hravosti se tu prolíná umělecká a řemeslná práce osobitých výtvarníků
a tvůrců.
Vše je určeno ke hře a prožitku a k ničemu zde nepotřebujete návod. Imaginárium je poctou
představivosti a tvořivosti, která nám říká a připomíná, že lidské ruce umí zázraky a fantazie je
nekonečná. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace.
Děti, žáky i studenty čeká hodina plná zábavy a her, kdy budou moci vše prozkoumávat,
zkoušet a všeho se dotýkat.

PRAVIDELNÁ NABÍDKA k expozicím muzea a NÁMĚTY NA ŠKOLNÍ VÝLETY

(kompletní nabídku programů naleznete
v samostatném sešitu)

HUDEBNĚ-VZDĚLÁVACÍ
PROGRAMY O BOHUSLAVU
MARTINŮ
V letošním roce uplyne 130 let od narození
jednoho z nejvýznamnějších českých
skladatelů 20. století, Bohuslava Martinů
(1890 – 1959). Jeho život byl neobyčejně
spletitý, jeho tvorba je bohatá a stylově
různorodá. Jak ale tohoto velikána
přiblížit dětem tak, aby to bylo zábavné,
poučné a přiměřené jejich věku?
Na to odpovídáme speciálním hudebně-vzdělávacím projektem Hravě i vážně o Martinů, který
zahrnuje 11 tematických pořadů určených pro ZŠ, víceletá gymnázia a první dva ročníky SŠ.
Pro každý ročník je připraveno jiné téma o životě a díle B. Martinů, děti je tak poznávají postupně.
Současně byl připraven pořad Letem světem s Martinů, a to pro zájemce, kteří nemohou do
muzea zavítat opakovaně (ve třech variantách: pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ). Do nabídky je
také zařazen speciální program Po stopách Bohuslava Martinů, který je určen pro školní výlety a
zahrnuje návštěvu rodné světničky B. Martinů ve věži kostela sv. Jakuba v kombinaci s vybranou
hudební dílnou. Všechny nabízené programy jsou vhodné také pro posluchače základních uměleckých škol.
Programy mají formát interaktivních hudebních dílen, které jsou rozděleny do více vzájemně
provázaných částí: teoretické, hudebně-poslechové a pohybově-dramatické. V úvodní teoretické části je představena životní pouť Bohuslava Martinů, rozsah informací je přizpůsoben věku
posluchačů. Hudebně-poslechová a pohybově-dramatická část se skládají z různorodých aktivit
vždy v návaznosti na dané téma, jedná se o instrumentální činnost – využití rytmických a melodických
hudebních nástrojů, tvorbu zvukového doprovodu; poslechové aktivity – rozpoznání hudebních
nástrojů, vyjádření charakteru poslouchané hudby, hudební hádanky, pohybové aktivity – ztvárnění
příběhu za použití rekvizit, dramatické etudy, vyjádření emoce pohybem atd. Zakončení programu
je vždy věnované rekapitulaci tématu a závěrečnému kvízu.
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KŘEHKÁ KRÁSA SKLA I
Termín: celoročně
– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s hravými aktivitami
Cílová skupina: 1. – 2. třída ZŠ
Délka programu: 60 – 90 min.
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět
– Prvouka, Umění a kultura – Výtvarná výchova a Člověk a svět práce – Pracovní činnosti
Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma
V programu vysvětlíme dětem, jak je důležité vytvářet sbírky v muzeu, a představíme bohatou
poličskou expozici Sklářství na Horácku. Ukážeme originální nářadí a nesbírkové skleněné předměty, které si děti mohou vzít do rukou a prohlédnout. Tím se jim lépe podaří pochopit způsoby
zdobení a tvarování hutního skla. Práci mistrů sklářů dokreslí krátké dokumenty zachycující
postup výroby skleněného poháru a mísy.
Program je doplněn o hravé dílčí aktivity, díky kterým si děti procvičí a rozvinou svoji kreativitu a
zručnost. Vyzkouší si navrhnout dekor nádoby, sestaví koláž z obrázků z časopisů. Přímo v expozici na předmětech ve vitrínách budou hledat zadané dekory se zaměřením na detail. Na konec
vyluští s tím spojenou tajenku. Část programu tvoří výtvarná sklářská dílna, během které děti
namalují na skleničku vlastní dekor a seznámí se tak s pracovními postupy a rukodělnými technikami a sami si vyzkouší malbu na sklo.
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KŘEHKÁ KRÁSA SKLA II
Termín: celoročně
– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou
Cílová skupina: 3. – 6. třída ZŠ
Délka programu: 90 min.
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické
okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura
– obor Výtvarná výchova
Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma
Vzdělávací program žákům přiblíží bohatou sbírku sklářských výrobků a představí sklo nejen jako
užitečný materiál každodenní potřeby, ale rovněž krásu a křehkost skleněných předmětů. Ukáže, co
předcházelo jejich vzniku a z jakých surovin sklo vzniká. Program je doplněn o ukázku originálních
nástrojů a nesbírkových předmětů ze sklářské produkce, které si děti mohou vzít do rukou a
prohlédnout. Program dokresluje krátký dokument, jenž zachycuje postup výroby skleněného
poháru a mísy. Žáci názorně uvidí technologii výroby, a jak se nářadí v praxi používá.
Skleněné výrobky v expozici jsou rozdělené do tematických celků podle dekoru. To napomáhá
k představení různých technik zdobení, jako jsou mj. gravírování a malování. Druhou část programu
proto tvoří výtvarná sklářská dílna, během které děti namalují na skleničku vlastní dekor. Žáci se tak
seznámí s pracovními postupy a rukodělnými technikami a sami si vyzkouší malbu na sklo. Cílem
programu je seznámit děti se zajímavou historií sklářské výroby a současně rozvíjet jejich manuální
schopnosti, jemnou motoriku a vlastní kreativitu.
Z muzea si kromě omalované skleničky odnesete ještě pracovní listy, které mohou sloužit k rekapitulaci nabytých vědomostí. Pro následnou práci ve škole jsou zdrojem informací (o historii sklářství
na Horácku, o muzejní sbírce).

PRAVIDELNÁ NABÍDKA k expozicím muzea a NÁMĚTY NA ŠKOLNÍ VÝLETY

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA III
Termín: celoročně
– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou
Cílová skupina: 7. – 9. třída ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia
Délka programu: 90 min.
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Výtvarná
výchova, vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a svět práce
Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma
Vzdělávací program žákům přiblíží bohatou sbírku sklářských výrobků a představí sklo nejen jako
užitečný materiál každodenní potřeby, ale rovněž krásu a křehkost skleněných předmětů a jejich
estetickou hodnotu. Program žáky a studenty seznamuje s historií, výrobou a dekorováním skla.
Pomocí dílčích aktivit zaměřených na estetické vnímání přiblíží studentům pojmy estetika, kultura,
umění a design.
Druhou část programu tvoří výtvarná dílna, která praktickou formou přiblíží způsoby zpracování
a dekorování skla. Studenti si vyzkouší techniku gravírování skleněné nádoby. Cílem této tvořivé
aktivity je, aby se žáci a studenti aktivně seznámili s dekorováním skla, rozvíjeli svou kreativitu a
zručnost.
Z muzea si kromě gravírované skleničky odnesete ještě pracovní listy, které mohou sloužit k rekapitulaci nabytých vědomostí. Pro následnou práci ve škole jsou zdrojem informací (o historii
sklářství na Horácku, o muzejní sbírce).

Polička je krásné historické město, kde můžete se svými
žáky strávit příjemný celodenní výlet. Dominantou města
je kostel sv. Jakuba, kde se v malé věžní světničce narodil
Bohuslav Martinů. Prohlédnout si můžete také středověké kamenné hradby, které se vinou kolem města.
Tyto památky můžete navštívit samostatně nebo využít
naši nabídku:
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VÝLET DO STŘEDOVĚKU
Termín: duben – červen
– výlet do minulosti města Poličky…
Cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia
Délka programu: dle časových možností účastníků celý program 90 – 120 min.,
program lze rozdělit – prohlídka expozice 60 min., návštěva hradeb 60 min.
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické
okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost –
obor Dějepis
Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč (zahrnuje návštěvu gotického opevnění města a expozice
Historie města Poličky), učitelé zdarma
Výlet do středověku je zahájen u modelu města, který přibližuje podobu města Poličky v 15. století.
Následuje výstup na hradební ochoz gotického opevnění města, které patří k nejlépe dochovaným
městským fortifikacím v České republice. Program zahrnuje návštěvu interaktivní expozice Historie
města Poličky, kde se poutavým způsobem seznámíte s historií královského věnného města Poličky
od jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. V expozicích si můžete vyzkoušet celou řadu činností, např. postavit ze stavebnice město v jeho středověké podobě, obléci si část zbroje, vzít do ruky meč nebo nasadit přilbici. Na chvíli se ocitnete
v roli ostrostřelce na střelnici či účastníka městského trhu, na němž získáte přehled o dobových
platidlech a zboží.
Památky města a expozice lze navštívit také samostatně:
Expozice Historie města Poličky: děti/žáci/studenti 20,- Kč
Gotického opevnění města: děti/žáci/studenti 30,- Kč
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PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ
Termín: duben – červen
– výlet do Poličky po stopách Bohuslava Martinů…
Cílová skupina: 4. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia
Délka programu: dle časových možností účastníků celý program 90 – 120 min., program lze
rozdělit – prohlídka expozice 60 min., návštěva světničky 60 min.
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické
okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor
Hudební výchova
Vstupné: děti/žáci/studenti 50,- Kč (zahrnuje návštěvu rodné světničky B. Martinů a komentovanou prohlídku expozice Barevný svět Bohuslava Martinů), učitelé zdarma
Program zahrnuje návštěvu rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, kde se
před 130 lety dnes světoznámý hudební skladatel narodil. Součástí prohlídky je návštěva bývalé
chlapecké školy, kam chodíval Bohoušek jako malý kluk, kde navštívíte expozici Barevný svět
Bohuslava Martinů. Jedná se o komentovanou prohlídku, kde se žáci seznámí s výjimečnou osobností skladatele prostřednictvím vizuálně atraktivního obrazového materiálu. Nechte se proto
vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka,
jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě.
Budete se přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení
II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.
Památky města a expozice lze navštívit také samostatně:
Expozice Barevný svět Bohuslava Martinů: děti/žáci/studenti 20,- Kč
Rodná světnička Bohuslava Martinů – děti/žáci/studenti 40,- Kč
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PROCHÁZKA STARÝM MĚSTEM
Termín: duben – červen
– komentovaná procházka se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky
Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ
Délka programu: 90 min.
Provázanost se ŠVP: Komentovanou procházku městem lze zahrnout do vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací
oblasti Člověk a společnost – obor Dějepis
Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma
Polička si od založení do dnešní doby dochovala půdorys náměstí i síť ulic. Staré město obepínají
v úplnosti středověké hradby. Město Polička zažilo svůj zlatý věk v 18. století. Poněvadž šlo
o královské město, nenajdeme zde zámek, ale symbolem správy a moci byla radnice. Poličská
radnice bývá řazena mezi tři nejvýznamnější barokní radnice u nás – po bok Chebu a Českých
Budějovic. Tomu ostatně odpovídá i to, že je zařazena na prestižní soupis národních kulturních
památek. V této „extralize památek“ je v Pardubickém kraji celkem 11 objektů – z toho Polička
má dva – radnici s morovým sloupem a kostel s rodnou světničkou Bohuslava Martinů. Další
pozoruhodností města je velký soubor vyřezávaných vrat. Procházka umožní prohlédnout
si nejvýznamnější památky města.
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PROCHÁZKA ZA MODERNÍ ARCHITEKTUROU
Termín: duben – červen
– komentovaná procházka se zastavením u architektonických památek města Poličky
postavených v období 1. republiky
Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ
Délka programu: 90 min.
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické
okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost –
obor Dějepis, Umění a kultura – obor Výtvarná výchova
Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma
Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vznikl v období „první" republiky.
Rozsáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města, kde důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled
představitelů města. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření druhého poličského panoramatu. Silueta
staré Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv. Jakuba – jak ji známe při pohledu z nábřeží – měla
dostat na druhé straně rybníku – tedy při pohledu z valů – svůj moderní protějšek. Ve středu měly
stát nové školy a po bocích sestava obecních činžovních domů propojených nízkými zděnými dřevníky. V české meziválečné architektuře nemá takové řešení obdobu. Další poličskou zajímavostí je
působení zdejšího architekta Bohuslava Šmída, jehož vlastní vila je vynikající ukázkou funkcionalismu.
Procházka umožní seznámit se s řadou zajímavých památek.

KDE NÁS NAJDETE
Šaffova ulice, Polička
www.cbmpolicka.cz
tel.: 461 723 855, 733 712 503
muzeum@muzeum.policka.org
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