Nabídka institucí
neformálního
vzdělávání

Plzeň — školní rok 2018/19

Vzdělávací
programy
pro školy
dle RVP

4

Instituce neformálního vzdělávání
6

Centrum Robotiky

8

DEPO2015

10

DinoPark

12

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni

14

Techmania Science Center

16

Západočeská galerie v Plzni

18

Západočeské muzeum v Plzni

20

Zoologická a botanická
zahrada města Plzně

22

Expozice

28

Projekce

32

Workshopy

38

Komentované programy

48

Akce

Úvod

Vážené kolegyně, kolegové,
dovolte mi prosím vám představit Programovou
nabídku pro školy, kterou právě držíte v ruce.
Myšlenka na její vytvoření vznikla spontánně při
diskuzi s Jiřím Suchánkem (DEPO 2015) nad tím,
jak se můžeme vzájemně v našich aktivitách doplňovat. Marketéři z Techmanie pod vedením Jana
Štěpána pak vytvořili koncept, se kterým jsme
oslovili ředitele: Luďka Šantoru (Centrum Robotiky), Romana Musila (Západočeská galerie v Plzni),
Jiřího Trávníčka (ZOO a BZ Plzeň), Františka Frýdu
(Západočeské muzeum), Karla Halíře (Hvězdárna
v Rokycanech) a Milana Choulíka (DinoPark). Všichni
se do projektu zapojili a navrhli k oslovení další
organizace. Bohužel, časová a personální kapacita nám neumožnila tak učinit. Chtěl bych tímto
všem poděkovat za jejich vstřícnost a spolupráci.
Slibujeme si, že společná Programová nabídka pro
školy bude vhodným informačním kanálem právě pro
vás. Řadili jsme ji dle RVP, abyste se v ní mohli snadno
orientovat. Pro příští školní rok bychom chtěli Programovou nabídku připravit již na konci probíhajícího
školního roku a zpřístupnit ji i interaktivní na www.
Doufáme, že se nám podařilo naše programy připravit tak, abychom obohatili školní výuku a usnadnili vám trochu práci. Rádi bychom přispěli do
výukového procesu zejména prostřednictvím
„učení se prožitkem“. Zázemí našich institucí nám
dává příležitost zprostředkovávat návštěvníkům
vlastní zkušenost s probíraným tématem (obsahem učiva). Vysoká názornost a uvedení souvislostí jsou prvky programů, o které se snažíme.
Vážené učitelky, učitelé, budeme velmi rádi, pokud si
z naší nabídky vyberete a se svými dětmi, žáky a studenty k nám přijedete. Právě využití našich programů
je nejlepším oceněním naší práce. Stejně tak bychom
ocenili jakoukoliv vaši zpětnou vazbu k naší činnosti.
Děkuji vám za spolupráci a přeji, ať se nám společně daří inspirovat společnost ke vzdělávání.
Vlasta Volák
Techmania Science Center
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Centrum
Robotiky
Jsme součástí Správy informačních
technologií a zaměřujeme se na
vzdělávání v oblasti ICT a digitálních
technologií. Kromě soutěží nebo
vzdělávání pedagogů nabízíme programy pro třídy ZŠ a MŠ zřizované
Magistrátem města Plzně. V nich učitelům ukazujeme, jakým způsobem
mohou digitální technologie zařadit
do výuky.

L

Cukrovarská 23, Plzeň
MHD zastávka Doudlevecká (trolejbus 10, 13),
Mikulášské náměstí (tramvaj 1, 2).
Areál bývalé vozovny trolejbusů.
GPS 49°44‘13.3“N 13°22‘56.7“E

p

Parkování autobusů v areálu

P

+420 378 035 533

M skardav@plzen.eu
O

centrumrobotiky.eu
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Myslíme si, že v dnešní době je více než
žádoucí zařazovat do výuky digitální technologie. Přináší výhody nejen žákům, kteří
si osvojí dovednosti potřebné pro budoucí
povolání, ale i pedagogům, kterým tyto
pomůcky šetří čas i práci. Během našich
workshopů umožňujeme žákům s digitálními technologiemi pracovat, zároveň
ukazujeme pedagogům, jak je zařadit do
výuky.

Kromě PC a interaktivní tabule jsou
nejrozšířenější technologií na školách
iPady. V našich workshopech se na
nich žáci učí programovat, využívají
je k výuce pomocí rozšířené reality,
k ovládání robotů nebo jako zobrazovací
médium pro další technologie.

Roboti jsou nedílnou součástí naší
budoucnosti a je potřeba učit děti je
ovládat a programovat. U nás máme
roboty několika úrovní. Od jednoduchých pro předškoláky až po vyspělé
humanoidy určené pro druhý stupeň.
Ukážeme vám, že jsou vhodní nejen
do výuky informatiky, ale jsou skvělým doplňkem takřka do jakéhokoliv
předmětu.

←

Pokud vyučujete přírodní vědy, možná
přemýšlíte, jak vhodně zařadit pokusy
do vaší výuky. Máme moderní platformu
pro realizaci experimentů. Ukážeme
vám i vašim žákům, jak vypadá badatelsky orientovaná výuka a sami si vyzkoušíte, že je to kromě jiného i zábava.
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DEPO2015
DEPO2015 je místo, kde spojujeme
nové i tradiční technologie, zajímavé
nápady, kreativního ducha a lásku
ke kultuře. V bývalé vozovně dopravních podniků nyní naleznete sdílené
dílny, výstavy, kavárnu s restaurací i obchody. Tvoříme, vyrábíme,
prodáváme a bavíme se na jednom
místě.

L

Presslova 14, Plzeň
MHD zastávka Doudlevecká (trolejbus 10, 13),
Mikulášské náměstí (tramvaj 1, 2).
Areál bývalé vozovny trolejbusů.
49˚44`17.04``N13˚22`55.06``E

T

Otevírací hodiny
pondělí – pátek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00 – 19:00
sobota – neděle & svátky.. . . . . . . 10:00 – 19:00

p

Parkování autobusů v areálu

J

Cafe & Bistro DEPO
Kavárna s restaurací s denním menu a možností objednání obědů pro studenty.

M majnerova@depo2015.cz
O

d

depo2015.cz
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Sdílené dílny
Najdete u nás tyto dílny:
• Kovodílna
• Dřevodílna
• Šicí dílna
• Sítotisková dílna
• Řemeslný ateliér
• FABLAB
Dílny jsme po domluvě
schopni dovézt k vám do
školy.

Výstavy
S našimi výstavami vstupujete
do aktivního světa spojujícího
umění, nové technologie i aktuální témata z nejrůznějších oborů,
a hlavně pak do světa, kterým
sami hýbete, přetváříte ho a učíte
se od něj. V tomto živém prostoru
lektor přibližuje dané téma a je
průvodcem, studenti zde neznají
zákaz „nedotýkat se!“.

Worskhopy
Sdílené dílny jsou variabilním
prostorem plně vybaveným
pro tvoření, experimentování
a vyrábění. Žáci a studenti se
zde při workshopech naučí
pracovat s různými materiály od kovu po dřevo nebo
si mohou vyzkoušet potisk
triček či 3D tisk.
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DinoPark
Unikátní zábavní a vzdělávací park
s desítkami statických i robotických
dinosaurů v životních velikostech.
Vystavené exponáty jsou vyráběny
patentovanou technologií jako autentické kopie druhohorních vládců
naší planety. Veškeré expozice jsou
doplněny faktickými údaji o daném
druhu dinosaura, době výskytu
a hravou a nenásilnou formou tak
seznamují návštěvníky se životem
v druhohorách.

L

Nad ZOO 1, Plzeň
V dosahu TRAM 1 a 4, BUS 41
49.7600211N, 13.3576583E

T

Otevírací hodiny 30. 3. – 31. 10.
pondělí – neděle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:00 – 18:00
Zavřeno 1. 11. – 29. 3.

p

Parkování v areálu

J

DinoCafé a DinoGrill
Občerstvení fastfoodového typu.

P

+420 378 774 636

M info@dinopark.cz
O

dinopark.cz/plzen
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DinoPark Plzeň je součástí největší sítě zábavních parků. V České
republice je v současné době pět DinoParků. Dva jsou součástí zoologické zahrady, a to právě zde v Plzni a také ve Vyškově. V Ostravě se
DinoPark nalézá v přírodním areálu s lesem, roklí, náhorní plošinou,
rybníkem a pouští. Pražský DinoPark je umístěný ve dvacetimetrové
výšce na střeše obchodního centra Galerie Harfa a v Liberci je celoročně otevřený vnitřní DinoPark, který se nachází ve třech patrech
obchodního centra Galerie Plaza Liberec. Další dva DinoParky jsou
na Slovensku v Bratislavě a Košicích. V Evropě můžete ještě navštívit
DinoPark ve španělském Algaru a nejnovější DinoPark byl otevřen
v srpnu 2017 v Rusku v Bělgorodu.

Součástí DinoParku je 3D projekce speciálně vyrobených
tematických filmů, dětské
paleontologické hřiště s ukrytou kostrou pravěkého tvora,
občerstvení ve stylu druhohor,
obchody se suvenýry, dětské
atrakce, prolézačky a houpadla a množství popisek
se zajímavostmi z období
druhohor.

Při výrobě všech modelů pravěkých zvířat vystavených
v DinoParku se postupuje podle
vědeckých poznatků a nalezených fosilií. Pohyblivé robotické
modely jsou řízeny počítačem
a poháněny vzduchotechnikou,
aby jejich pohyby byly přirozené
a plynulé. Veškeré modely, které
jsou v DinoParku vystaveny,
pocházejí z produkce české firmy
WEST MEDIA, s.r.o. a vznikají
v unikátní manufakturní dílně na
okraji Plzně.
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Hvězdárna
v Rokycanech
a Plzni
Jsme jedinou institucí tohoto
charakteru v Plzeňském kraji.
Hvězdárna Rokycany je vybavena velkými dalekohledy ve
dvou kopulích, které návštěvníkům umožní na vlastní oči
vidět objekty počínaje Měsícem
a konče vzdálenými galaxiemi.
Pobočka Plzeň se soustřeďuje na
popularizaci astronomie a nabízí
výjezdy s mobilním planetáriem
a dalekohledy.

L

Hvězdárna Rokycany
Voldušská 721, Rokycany
49°45´06"N, 13°36´09"E
Vladimíra Lukešová
371 722 622 / hvezdarna@hvr.cz
Otevírací hodiny
pondělí – čtvrtek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:00 – 13:00

L

Pobočka Plzeň
U Dráhy 11, Plzeň
49°44´37"N, 13°20´57"E
Lumír Honzík
377 477 400 / hvezdarna@hvr.cz

M hvezdarna@hvr.cz
O

hvr.cz
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Astronomie je vědou, která zažívá díky
technickému pokroku velice bouřlivý
vývoj. Téměř každý den se dozvídáme
nové informace měnící naše názory na
okolní svět. Hvězdárna Rokycany návštěvníkům umožňuje prohlédnout si přístroje
a poznat způsoby, kterými dnes vesmír
astronomové zkoumají. Seznámíte se
s našimi poznatky o vesmíru, které lidstvo
postupně získává a v neposlední řadě na
vlastní oči spatříte pestrost a rozmanitost
vesmíru.

Nudit se na Hvězdárně Rokycany nebudete ani při zatažené obloze. Výstavní prostor a program v přednáškovém
sálu v rámci interaktivní prohlídky návštěvníkům nabízí
řadu nových a mnohdy i překvapivých informací z oblasti
astronomie, kosmonautiky a příbuzných oborů.

Největší zajímavostí, kterou vám může nabídnout
Pobočka Plzeň jsou výjezdy přímo do škol, případně na
jiné akce pro širokou veřejnost, s mobilním planetáriem
a dalekohledy. S hvězdnou oblohou se tak žáci mohou
seznámit přímo ve vaší tělocvičně či dostatečně velkém
sálu klidně i ve dne a současně se podívají speciálními
dalekohledy na Slunce. Toho co můžeme nabídnout je
ještě mnohem více, stačí zavolat a domluvit se.

Dalekohledy Hvězdárny Rokycany návštěvníkům za
jasného počasí zprostředkují pohled do vesmíru. Ve dne
si prohlédneme sluneční fotosféru a za bezoblačné noci
budeme sledovat Měsíc, planety, hvězdy, ale i vzdálené
hvězdokupy, mlhoviny či galaxie.
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Techmania
Science
Center
Stovky interaktivních exponátů,
gyroskop, 3D Planetárium, tematické blokové programy, krátké
filmy promítané na obří interaktivní globus nebo zábavné
science show – to je Techmania
Science Center v Plzni.

L

U Planetária 2969/1, Plzeň
MHD zastávka Techmania (15, 17,22).
Vstup z ulice U Planetária.
GPS 49°44'20.786"N, 13°21‘44.702“E

T

Otevírací hodiny
pondělí – pátek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:30 – 17:00
sobota, neděle,
státní svátky, prázdniny.. . . . . . . . . . . . 10:00 – 18:00

p

Parkování v areálu

J

Stravování v areálu
Techmania provozuje vlastní restauraci. Pro
školní skupiny a organizované zájezdy je možné
připravit svačinové balíčky či obědové menu dle
požadavků.
gastro@techmania.cz / +420 734 283 930

P

+420 734 283 922

M skoly@techmania.cz
O

t

techmania.cz
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Tematické blokové programy jsou
tříhodinové workshopy zaměřené na průřezová témata napříč
fyzikou, biologií a geografií. Pod
vedením edutainera žáci projdou
expozicemi, dílnami i 3D Planetáriem a přitom na zvolené téma
nahlédnou z překvapivých úhlů
pohledu.

Jádrem Techmanie je hala s více
než 300 interaktivními exponáty.
Tvoří ji na 13 ucelených expozic,
jejichž tematickou skladbu průběžně proměňujeme a oživujeme.
Žáci zde názorně a zábavnou formou poznají mnoho jevů z oblasti
fyziky a matematiky, biologie,
geografie, ale také historie či
třeba sportu.

V Techmanii věnujeme velkou péči tomu, aby
návštěva smysluplným způsobem navázala na
školní výuku, rozvinula ji, obohatila a poskytla
žákům nové, mezioborové perspektivy.
V expozicích pořádáme tematické blokové
programy – lektorované programy zaměřené
na průřezová témata jako astronomie či výživa.
K dispozici jsou zdigitalizované pracovní listy
opírající se o naši znalostní bázi – E
 duportál.
Živým předvedením experimentů oživí návštěvu
naše science show.

V samostatné budově planetária se nacházejí 3 promítací sály:
• 3D Planetárium s projekcí na kupoli
promítá naučné filmy nejen o vesmíru
• 3D Cinema s formátem klasického kina
s hlavním trhákem Titáni doby ledové
• Science On a Sphere® s projekcí na
globus o průměru 1,7 m

15
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Západočeská
galerie v Plzni
Západočeská galerie v Plzni dlouhodobě rozvíjí vzdělávací činnost
spjatou s konkrétními výstavními
projekty. Výstavy jsou zprostředkovávány interdisciplinárními metodami všem věkovým skupinám
s důrazem na přímý kontakt s uměleckým dílem.

L

Výstavní síň Masné krámy
Pražská 18, Plzeň
49.7474575N, 13.3802172E

L

Výstavní síň „13“
Pražská 13, Plzeň
49.7474575N, 13.3802172E

T

Otevírací hodiny
pondělí .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zavřeno
úterý – neděle.. . . . . . . . . 10:00 – 18:00



P

Iveta Řežábková
+420 377 908 536

M rezabkova@zpc-galerie.cz
O

zpc-galerie.cz
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Sbírka ZČG v Plzni patří k významným umě-

←↓

Jejím těžištěm je české umění 19. a 20. století

leckým fondům v České republice. Čítá na 10
000 grafických, malířských a sochařských děl.
s významnými kolekcemi umění přelomu
století a české předválečné a meziválečné
moderny. Součástí je též soubor regionálního
umění, jež přispívá k vytváření kulturní identity Plzeňského kraje.

Výstavní síň Masné krámy

↑→

Nabídku doprovodných a vzdělávacích programů ZČG v Plzni tvoří
komentované prohlídky, přednášky,
literární pořady, koncerty, tvůrčí dílny
pro rodiče s dětmi, prázdninové dílny
pro děti, galerijní kufříky, tematické
workshopy aj.

Edukační oddělení připravuje několik typů
programů pro různé skupiny a zájemce,
zejména pro školní skupiny (galerijní animace,
prohlídky výstav s pracovními listy i s galerijním lektorem, artefiletické dílny pro speciální skupiny), ale i pro pedagogy (metodické
konzultace, den otevřených dveří pro učitele,
galerijní animace „na vlastní kůži“).

←↓ Výstavní síň „13“
Součástí nabídky je i tzv. galerijní
projekt pro školy, který zahrnuje
účast na galerijním programu
k aktuální výstavě a navazující projektové vyučování ve škole. Výstupem je školní výstava v prostorách
ZČG v Plzni s vernisáží a aktivní
účastí žáků.

17

18

Instituce neformálního vzdělávání

Vzdělávací programy pro školy | Plzeň | 2018/19

Západočeské
muzeum v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni slouží
školám již řadu let jako alternativní místo vzdělávání a pomáhá
v návštěvnících budovat vztah
k historickým hodnotám a muzeím
obecně. Výukové programy seznamují žáky s muzeem adekvátně
jejich věku a interpretují obsah
expozic způsobem podporujícím
aktivitu a kooperaci.

L

Západočeské muzeum v Plzni,
hlavní budova
Kopeckého sady 2, Plzeň
778429480 / dbrejchova@zcm.cz
www.zcm.cz

L

Národopisné muzeum Plzeňska
nám. Republiky 13, Plzeň
378 370 206 / narodopis@zcm.cz

L

Muzeum loutek
nám. Republiky 23, Plzeň
733 133 045 / mformanova@zcm.cz
muzeumloutek.cz

L

Muzeum církevníého umění
plzeňské diecéze
Františkánská 11, Plzeň
378 370 900 / vengler@zcm.cz

L

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech
nám. J. Urbana 141, Rokycany
378 370 700 / ropruvodci@zcm.cz
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ženo v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším
muzejním ústavům v České republice.
Kromě historické budovy postavené
v letech 1896-1899 ( "hlavní budova")
muzeum spravuje Národopisné
muzeum Plzeňska, Muzeum loutek
a Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze. Od roku 2015 spadá pod jeho
správu rovněž Muzeum Dr. Bohuslava
Horáka v Rokycanech a národní technická památka Vodní hamr Dobřív.

Kromě výstavní činnosti muzeum
pořádá přednášky, komentované
prohlídky, výukové programy,
tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské
tábory, odborné semináře a konference.

Všechny pobočky muzea vč.
hlavní budovy nabízejí vzdělávací programy po celý školní rok.
V muzeu loutek zažijete Příběh na
niti, který seznamuje s fenoménem
loutkářství na Plzeňsku. V hlavní
budově muzea jsou stálé expozice
Archeologie a Historie, které vás
provedou obdobím pravěku a středověku.

Národopisné muzeum Plzeňska se
zaměřuje na oživení lidových tradic
a Muzeum církevního umění klade
důraz na architektonickou hodnotu
františkánského kláštera. K většině
programů nabízíme zdarma pracovní
listy, které slouží jak k práci v expozici,
tak k následnému využití ve škole.
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Zoologická
a botanická
zahrada města Plzně
Zoologická a botanická zahrada
chová na 21 ha přes 6500 zvířat v 1200 druzích a pěstuje přes
10 000 forem rostlin. Jsou zde
desítky větších či menších expozic
a podexpozic, areál je členěn dle světadílů. Po roce 1996 se díky generelu
v areálu objevují prvky souvisejících
oborů – geografie, geologie, paleontologie, etnografie i historie. A to
jak mezi exponáty, tak i v naučném
systému.

L

Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Pod Vinicemi 9, Plzeň
V dosahu TRAM 4 a 1, BUS 41
hlavní pokladna:
GPS 49.7577842N, 13.3599314E
vchod Vinice (ulice Nad Zoo):
GPS 49.7598083N, 13.3575822E
Otevírací hodiny duben – říjen
areál .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:00 – 19:00
pokladny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:00 – 18:00
Otevírací hodiny listopad – březen
areál. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00 – 17:00
pokladny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00 – 16:30

L

Akva Tera
Palackého náměstí 5, Plzeň
V dosahu zastávky Sady Petatřicátníků
(TRAM 1, 2, 4, BUS 20, 27, 28, 34, 41, 56)
Otevírací hodiny Akva Tera
denně.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 - 19:00
(začátek poslední návštěvy v 18:30)

p

Parkování v hlavním areálu

J

Restaurace v hlavním areálu:
restaurace KIBOKO, restaurace Na Statku
Rychlá občerstvení v hlavním areálu:
zobání U Zoborožce, Sibiřský srub, cukrárna
U Tygra, mlsání U Veverky

P

+420 378 038 325

M zoo@plzen.eu
O

zooplzen.cz
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Výukové programy a komentované prohlídky se odehrávají v areálu v jednotlivých expozicích i v sále pod vedením

našich lektorů. V sále jsou připravovány
i hravé a interaktivní programy. Je zde
možnost promítat 6 environmentálních
výukových filmů na obří obrazovce
lochotínského amfiteátru (za nepříznivého počasí v sále). Na tyto programy
je potřeba se vždy předem objednat na
stránkách rezervačního systému:
rezervace.zooplzen.cz. Prostou
návštěvu ZOO bez programu či komentované prohlídky s naším lektorem není
potřeba předem rezervovat.

Po domluvě s lektory environmentálního centra je
možnost zaslání nebo vytištění
pracovních listů k některým
výukovým programům a expozicím.

Kromě základního areálu patří k ZOO
i specializovaná expozice Akva Tera
na Palackého tř. 5 v Plzni s kolekcí
studenokrevných živočichů pěti tropických regionů. I zde probíhají programy a rovněž komentovaná krmení
a představování zvířat.

22
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Expozice
Galerijní a muzeální výstavy
Interaktivní expozice
Zoologické a botanické expozice
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100PY

150 let průmyslu v Plzni

Akva Tera

DEPO2015

Techmania Science Center

Poznejte 100 let plných zásadních
okamžiků naší historie. Zažijte první
republiku, normalizaci i přechod hranic
na vlastní kůži.

Stálá expozice mapuje industriální
dědictví Plzně a jejího okolí a popisuje
cestu stopadesátiletou historií průmyslu
plzeňského regionu.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně
/ Akva Tera

++ 2. – 9. třída ZŠ, SŠ

++ Od 6. třídy ZŠ, SŠ

PP 702 136 726 / majnerova@depo2015.cz

PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

Detašovaná expozice na Palackého
náměstí. Plazi, obojživelníci, ryby
a bezobratlí tropů 5 regionů. Možnost
výkladu, pravidelné menu krmení.
++ MŠ, ZŠ, SŠ
PP 378 038 360 / zoo@plzen.eu

Archeologie

Asijská zahrada

Austrálie

Západočeské muzeum v Plzni
/ hlavní budova

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Rostliny Asie a voliéry ptáků (historické
území BZ). Propojení zoologie a botaniky. Regionální a biotopové expozice.
Orientální reálie.

Naučná ucelená stezka zvířecími a botanickými expozicemi. Rostliny, 9 druhů
klokanů, upomínky na Aboriginálce
a nejmenší světadíl.

Expozice o pravěkém osídlení Plzeňského kraje. Naleznete zde artefakty
získané během 130 let terénních
archeologických výzkumů.
++ Od 4. třídy ZŠ
-- 778429480 / dbrejchova@zcm.cz

++ MŠ, ZŠ, SŠ

++ MŠ, ZŠ, SŠ

PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

Baroko

Budoucnost na talíři

Česká řeka

DEPO2015

Techmania Science Center

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zapomeňte na učebnice, naučí vás
zážitky. Videoprojekce, kostýmy, hudba,
jídlo i vůně vám dobu baroka představí
ze všech úhlů pohledu.

Naše výživa je jedním z nejdůležitějších
témat dneška. Díky expozici se žáci
zamyslí nad tím, co jí, v osobních i globálních souvislostech.

Unikátní soustava akvárií. Typická řeka
od pramene po soutok. 4 rybí pásma,
sumci, štiky, pstruzi, vydry. Naučný
systém, rybářské exponáty.

++ 2. – 9. třída ZŠ, SŠ

++ Od 1. třídy ZŠ, SŠ

++ MŠ, ZŠ, SŠ

PP 702 136 726 / majnerova@depo2015.cz

PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu
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4. 6. 2019 – 29. 9. 2019

Čím pozorujeme

Člověk a zvíře

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Hvězdárna Rokycany

Techmania Science Center

Návštěvníci se seznámí s dalekohledy
Hvězdárny Rokycany, jejich funkcí
a výsledky. Prohlídka je spojena s pozorováním.
++ Od 1. třídy ZŠ
PP 371 722 622 / hvezdarna@hvr.cz

Expozice je zaměřená na smysly, stavbu
či výkon lidského těla. Srovnává výkony
či limity našeho těla s relevantními
zástupci fauny.
++ Od 3 let
PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

Díla Bohumila Kubišty
a Emila Filly

ze sbírek Západočeské galerie
v Plzni
Západočeská galerie v Plzni
/ Výstavní síň Masné krámy

Cílem výstavy je zmapování uměleckého
i osobního vztahu představitelů českého
kubismu, Kubišty a Filly, ale také jejich
současníků.
++ MŠ, ZŠ, SŠ
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

Druhohory

Edutorium

Entropa

DinoPark

Techmania Science Center

Techmania Science Center

Unikátní park s modely dinosaurů.
Scény představující období druhohor
jsou doplněné o množství faktických
údajů o dané době a jsou vhodnou součástí výuky pro I. i II. stupeň ZŠ.

Expozice Edutorium nabízí na sedm
desítek interaktivních exponátů, s nimiž
lze provádět pokusy ze všech odvětví
fyziky.

Slavná plastika, která pohnula Evropou:
tak by se dalo nazvat dnes již téměř
legendární dílo výtvarníka Davida
Černého.

++ ZŠ

++ Od 6. třídy ZŠ

++ Od 5. třídy ZŠ

PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

PP 777 107 052 / info@dinopark.cz

Evropská horstva

Expozice Vesmír

Historie

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Techmania Science Center

Botanická cesta horami Evropy od
západu k východu, po stupních vegetace. Substráty a klima; charakteristické
biotopy jednotlivých pohoří.

Sedmadvacet interaktivních exponátů
srozumitelnou formou představuje
řadu fyzikálních a astrofyzikálních jevů
a fenoménů.

Západočeské muzeum v Plzni
/ hlavní budova

++ MŠ, ZŠ, SŠ

++ Od 5. třídy ZŠ, SŠ

PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

Interaktivní expozice věnovaná dějinám
západních Čech od 10. do 19. století. Důraz je kladen zejména na rozmanitost hmotné kultury.
++ Od 4. třídy ZŠ
PP 778 429 480 / dbrejchova@zcm.cz
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28. 2. 2019 – 12. 5. 2019

Chemistři

Jak se žilo na Plzeňsku

Techmania Science Center

Západočeské muzeum
/ Národopisné muzeum v Plzni

Expozice Chemistři ukáže žákům,
že chemie je všude kolem nás a také
v našem těle. Zjistí, že je vše tvořeno
malými částicemi atomy.
++ Od 3. třídy ZŠ, SŠ
PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

Expozice představuje jak měšťanské
interiéry od gotiky do první třetiny
20. století, tak život na venkově.
++ MŠ, ZŠ, SŠ
PP 378 370 206 / narodopis@zcm.cz

Jdi na venkov!

Výtvarné umění a lidová kultura
v českých zemích 1800-1960
Západočeská galerie v Plzni
/ Výstavní síň Masné krámy

Výstava o kultuře venkovského lidu,
folklorismu, lidovém umění a pokusech
o jejich využití pro společenské, politické a kulturní ideály.
++ MŠ, ZŠ, SŠ
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

20. 6. 2019 – 25. 8. 2019

Jiří Slíva.

Krása nesmyslu
Západočeská galerie v Plzni
/ Výstavní síň „13“

Výstava představí kresby, ilustrace
a grafiky současného výtvarníka J.
Slívy, které se budou točit okolo kávy,
Chaplina i jazzu.

Království jedu

Madagaskar

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Část Tropického pavilonu. Jedovatí
hadi 5 světadílů od kobry po chřestýše.
Naučný systém, 3D exponáty. Film.
Další jedovatí živočichové.

Jediný pavilon Madagaskar v ZOO v ČR.
Různorodost lemurů, endemismus,
adaptace; další madagaskarská zvířata.
Ohrožená příroda ostrovů.

++ MŠ, ZŠ, SŠ

++ MŠ, ZŠ, SŠ

PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

++ MŠ, ZŠ, SŠ
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

Malá věda

MáToHáček

Náš vesmír

Techmania Science Center

Techmania Science Center

Malá věda je určena žákům do 8 let. Je
pojatá jako cestování časem, rozdělená
na část Minulost a Budoucnost. Dominantou je obří skluzavka.

Expozice se skládá z hlavolamů, kreativních stavebnic a vědeckých hraček.
U žáků rozvíjí zručnost, postřeh, ale
i fantazii a kreativitu.

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Hvězdárna Rokycany

++ Od 3 do 8 let

++ Od 3 let

PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

Expozice má 2 částí. První představuje na 15 panelech a trojrozměrných
modelech sluneční soustavu a druhá
v podobném rozsahu vzdálený vesmír.
++ Od 1. třídy ZŠ
PP 371 722 622 / hvezdarna@hvr.cz
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Okénko do světa rostlin

Past na rovníku

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Tři kapitoly ze života rostlin – jak cestují,
rozmnožují se, chrání potomstvo; hledají
živiny; vztahy rostlin, okolí a jiných
organizmů.

Samostatná muzeální expozice cestovatelů Zikmunda a Hanzelky. Originální
artefakty. Mnoho informací. Živá zvířata.
Součást Světa v podzemí.

++ MŠ, ZŠ, SŠ

++ MŠ, ZŠ, SŠ

PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

Plzeňská městská
zbrojnice
Západočeské muzeum v Plzni
/ Hlavní budova

Plzeňská městská zbrojnice je největší dochovanou historickou zbrojnicí
v České republice. V roce 1363 ji založil
král Karel IV.
++ Od 1. třídy ZŠ
PP 778 429 480 / dbrejchova@zcm.cz

Pod hladinou

Poklady ostrovů

Techmania Science Center

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Expozice nabízí exponáty ve velkých
lodních kontejnerech, díky kterým proniknete do tajů lodní dopravy a ovládnete svět oceánů a moří.

Expozice plazů, obojživelníků a ryb
v pavilonu nosorožců. Ukázky endemismu, specializace a adaptace zejména
u ještěrů.

++ ZŠ, SŠ

++ MŠ, ZŠ, SŠ

PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

Po stopách víry františkánským klášterem
Západočeské muzeum v Plzni
/ Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění v Plzni
přibližuje svět křesťanství a napomáhá
pochopení významu křesťanské liturgie
i hlavních světců.
++ Od 4. třídy ZŠ
PP 378 370 900 / vengler@zcm.cz

21. 11. 2018 – 24. 2. 2019

Pracovna republiky.

Architektura Plzně v letech
1918-1938
Západočeská galerie v Plzni
/ Výstavní síň „13“

Koncepce výstavy přinese pohled na
architekturu a urbanismus meziválečné
Plzně. Připomenuti budou A. Loos,
B. Chvojka, H. Zápal aj.
++ MŠ, ZŠ, SŠ
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

7. 9. 2018 – 4. 11. 2018

Příběh na niti
Západočeské muzeum v Plzni
/ Muzeum loutek

Expozice zachycuje vývoj plzeňského
loutkářství i tzv. rodinná divadélka, díla
Josefa Skupy či Jiřího Trnky i současnou
tvorbu divadla Alfa.
++ MŠ, ZŠ, SŠ
PP 733 133 045 / mformanova@zcm.cz

Rok 1918 a umění v Plzni.
Československá samostatnost
v historii plzeňského uměleckého života 1914-1938
Západočeská galerie v Plzni
/ Výstavní síň "13"

Výstava přiblíží situaci regionálního
uměleckého života v Plzni v souvislostech vzniku samostatného Československého státu.
++ MŠ, ZŠ, SŠ
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz
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Rostliny v životě člověka

Sonora

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Dílčí expozice na více místech ZOO (dle
světadílů), zejména užitkové rostliny,
potraviny, léčivky; divocí předkové
zušlechtěných rostlin.

Pavilon obyvatel americké pouště.
Ještěři včetně jedovatých korovců, hadi,
sovy a další drobné druhy. Navazují
venkovní expozice kaktusů.

++ MŠ, ZŠ, SŠ

++ MŠ, ZŠ, SŠ

PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu
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Stálá expozice muzea Dr.
Bohuslava Horáka v Rokycanech
Západočeské muzeum v Plzni
/ Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech

6 stálých expozic, např. Železářská
výroba, Příroda pro budoucnost, Otisky
času, Měšťanská a šlechtická domácnost a Rokycansko v minulosti.
++ ZŠ, SŠ
PP 378 370 700 / ropruvodci@zcm.cz

Statek 19. století Lüftnerka

Sukulentní skleník

Svět v podzemí

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Komplex budov, výběhů a expozic
o životě na venkově přelomu 19./20.
století. Kůň, kráva, drůbež, kovárna, byt
sedláka. Zapomenuté nástroje.

Jediný expoziční skleník v Plzni. Sukulenty Madagaskaru, Afriky, Kanárských
ostrovů doplněné o plazy stejných
oblastí.

Pevnost z 2. sv. války s muzeem, netopýry a hady. Život bez světla ve všech
typech podzemí. Unikát. Propojení
mnoha oborů, časů a regionů.

++ MŠ, ZŠ, SŠ

++ MŠ, ZŠ, SŠ

++ MŠ, ZŠ, SŠ

PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

12. 3. 2019 – 9. 6. 2019

Tajemný svět
africké noci
Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Savci různých biotopů žijící v noci.
Kaloni, komby, osináci, zmije, drobné
šelmy. Obrácený světelný režim je
umožní pozorovat přes den.
++ MŠ, ZŠ, SŠ
PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

Tropický pavilon
Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Nejstarší pavilon v ZOO. Šimpanzi, obří
želvy, lemuři, Filipíny – Talarak i krokodýli. Království jedu.
++ MŠ, ZŠ, SŠ
PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

Umělec a umělectví
v 19. století
Západočeská galerie v Plzni
/ Výstavní síň „13“

Téma výstavy se zaměří na osobnost
umělce a jeho postavení ve společnosti.
Umělec jako mistr, řemeslník a člověk
s výjimečnými schopnostmi.
++ MŠ, ZŠ, SŠ
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz
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Užité umění / Umělecké
řemeslo
Západočeské muzeum v Plzni
hlavní budova

Unikátní stálá expozice uměleckoprůmyslových sbírek vystavených v originálních, původních vitrínách a prostorách.
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Vesnice z doby železné

Vodní svět

Zoologická a botanická zahrada města plzně

Techmania Science Center

Replika pravěkého sídliště dle skutečných nálezů. Chýše, artefakty a naučný
systém vedle výběhů vlků a medvědů.

Žáci si v expozici vyzkoušejí, jak v přírodě funguje koloběh vody od vzniku
srážek a podzemní vody přes její další
cestu až do moře.

++ MŠ, ZŠ, SŠ
PP 378 038 325 / zoo@plzen.eu

PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

++ Od 4. třídy ZŠ
PP 778429480 / dbrejchova@zcm.cz

10. 10. 2018 – 27. 1. 2019

Vzhůru dolů
Techmania Science Center

V expozici se žáci seznámí s dobýváním
nerostného bohatství od uhlí po zlato
a dozvědí se, jak moc je moderní svět na
surovinách závislý.
++ Od 6. třídy ZŠ
PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

++ Od 3 let

Z akademie do přírody.

Podoby krajinomalby ve střední
Evropě 1860-1890
Západočeská galerie
/ Výstavní síň Masné krámy

Výstava nejen o vývoji krajinomalby ve
střední Evropě, ale také o barbizonské
škole, impresionismu a podobách plenérové malby.
++ MŠ, ZŠ, SŠ
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz
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Projekce
Klasické i netradiční projekční formáty
Naučné projekce ve 2D i 3D
Film jako součást výletu
či u vás ve škole s mobilním planetáriem
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Astronaut 2D/3D

Cesta do hlubin vesmíru

Techmania Science Center

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni

Jak působí stav beztíže na lidské tělo?
Jak probíhá výcvik astronautů? To vše
a mnohem více se žáci dozvědí při
zhlédnutí filmu Astronaut.

Program v mobilním planetáriu představuje vzdálený vesmír počínaje blízkými
hvězdami a konče galaxiemi a velkostrukturovou stavbou vesmíru.

++ Od 3. třídy ZŠ (90 míst)

++ 6. – 9 tř. ZŠ, SŠ (20 míst)

-- 23 minut

-- 40 minut

PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

PP 377 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Nabídka projekcí 2018/19
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Češi zachraňují antilopu
Derbyho
Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Největší antilopě hrozí ve volné přírodě
vyhynutí. S tím se však nesmířila skupina ochránců z ČR. Film vypráví příběh
o snaze ji záchranit.
++ 6. – 9. tř. ZŠ, SŠ (kapacita neomezena)
-- 30 minut
PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

Den v horském lese 3D

Jsme vevtřelci! 3D

Techmania Science Center

Techmania Science Center

Pokud jste ještě nestrávili den v horském lese, náš snímek vás jistě
k výpravě na výlet navnadí.

Animovaný snímek hledá odpověď na
otázku, zda jsme opravdu vesmírní
jedináčci, nebo máme někde vzdálené
příbuzné.

++ Od 1. třídy ZŠ (35 míst)
-- 12 minut

++ Od 4 let (90 míst)

PP 746 283 922 / skoly@techmania.cz

-- 25 minut
PP 738 283 922 / skoly@techmania.cz

Komentovaná procházka
sluneční soustavou
2D/3D
Techmania Science Center

Živě komentovaný pořad žákům
představí všechny planety sluneční
soustavy, jejich strukturu a několik
zajímavostí o každé z nich.
++ Od 5. třídy ZŠ (60 míst)
-- 45 minut
PP 740 283 922 / skoly@techmania.cz

Království slunečního
vlivu
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni

Program s využitím mobilního planetária představuje názorně naši sluneční
soustavu. Její vznik a současnou pestrost objektů.
++ 3. – 9. tř. ZŠ (25 míst)
-- 40 minut

Litovelské Pomoraví 3D

Mořský svět

Techmania Science Center

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Ve snímku uvidíte průběh roku v oblasti
kolem řeky Moravy od Mohelnice k Olomouci.

Nahlédneme pod hladinu světových
moří a oceánů. Seznámíme se s neobyčejnými živočichy z chladných i tropických moří a jejich ohrožením.

++ Od 1. třídy ZŠ (35 míst)
-- 20 minut

++ MŠ, ZŠ, SŠ (kapacita neomezena)

PP 745 283 922 / skoly@techmania.cz

-- 30 minut
PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

PP 377 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Projekce
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Oblohy ročních období

Polaris 2D/3D

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni

Techmania Science Center

Mobilní planetárium umožní seznámit se
s aktuální oblohou jednotlivých ročních
období. Představí typická souhvězdí
i zajímavé objekty.

Znáte tu hádanku, jak se tučňáci brání
útokům ledních medvědů? Přeci nijak,
tučňák žije na jižní a lední medvěd na
severní polokouli.

++ 4. – 9. třída ZŠ, SŠ (20 míst)

++ Od 4 let (90 míst)

-- 40 minut

-- 29 minut

PP 377 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

PP 737 283 922 / skoly@techmania.cz

Poprvé pod hvězdnou
oblohou
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni

První názorné seznámení s denní i noční
oblohou pro nejmladší děti. Mobilní
planetárium ukáže názorně pohyby
nebeských objektů i souhvězdí.
++ MŠ, 1. – 2. třída ZŠ (30 míst)
-- 30 minut
PP 377 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

od února 2019

Příští zastávka:
Mars 2D/3D
Techmania Science Center

Komentovaná projekce žákům představí
především aktuální vesmírný cíl lidstva
– Mars. Podíváme se však i na ostatní
planety.
++ Od 4 let (60 míst)
-- 45 minut

Science On a Sphere®

Sen o létání 3D

Techmania Science Center

Techmania Science Center

Při návštěvě Techmanie můžete zdarma
využít jedinečný projekční globus
a pustit na něm žákům jeden z mnoha
krátkých filmů či vizualizací zemských
jevů.

Létání s lidskou posádkou je běžné
teprve několik posledních desetiletí, ale
odpoutat se od země a létat, to je sen
starý jako lidstvo samo.
++ Od 3. třídy ZŠ (90 míst)

++ Od 4 let (40 míst)

-- 35 minut

PP 739 283 922 / skoly@techmania.cz

PP 742 283 922 / skoly@techmania.cz

PP 739 283 922 / skoly@techmania.cz

Slavkovský les 3D

Titáni doby ledové 3D

Země, Měsíc a Slunce 2D

Techmania Science Center

Techmania Science Center

Techmania Science Center

Ve filmu uvidíte průběh jednoho roku
v lázeňském trojúhelníku Františkových
a Mariánských Lázní a Karlových Varů.

Přeneste se za deset ticís let zpět do
doby, kdy byla na Zemi nejnižší teplota
v celé její miliardy let dlouhé historii.

Film vysvětluje základní vesmírné zákonitosti. Animovaná postavička kojota
objasní, jak obíhá Země kolem Slunce
a Měsíc kolem Země.

++ Od 1. třídy ZŠ (35 míst)

++ Od 1. třídy ZŠ (35 míst)

-- 19 minut

-- 45 minut

++ Od 4 let (90 míst)

PP 744 283 922 / skoly@techmania.cz

PP 743 283 922 / skoly@techmania.cz

-- 29 minut
PP 736 283 922 / skoly@techmania.cz
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Život: Vesmírný příběh
2D

Zoologický program
Národního parku Šumava

Techmania Science Center

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Žáci se seznámí se vzrušujícím příběhem života, který odstartoval před
necelými čtrnácti miliardami let Velkým
třeskem.

Snímek seznámí děti s řadou
šumavských živočichů a snahou
ochránců přiblížit přírodu návštěvníkům
prostřednictvím návštěvnických center.

++ Od 6. třídy ZŠ (90 míst)
-- 26 minut
PP 735 283 922 / skoly@techmania.cz

++ 6. – 9. třída ZŠ, SŠ
(kapacita neomezena)
-- 30 minut
PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

Nabídka projekcí 2018/19
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Workshopy
Technologické dílny
Výtvarné či řemeslné workshopy
Galerijní animace
Počítačové kurzy
Tematické blokové
programy v expozicích
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Arduino
Centrum Robotiky

Arduino se základními elektronickými
součástkami umožňuje do nepájivého
pole zapojovat el. obvod a následně ho
programovat blokově/textově.
++ 6. – 9. třída ZŠ (10 míst)
-- 40 minut
PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

Architektem
v době první republiky
Západočeská galerie v Plzni

Ze žáků se stanou architekti, kteří se
budou podílet na návrhu územního
plánu města Plzně v době první republiky.
++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)
-- 60 – 120 minut

Workshopy 2018/19
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Blue-bot
Centrum Robotiky

Robotická beruška, která pomáhá
s výukou algoritmizace a rozvojem
logického myšlení u nejmenších dětí.
Hodí se i do výuky předmětů na 1. st.
++ Od 5 let do 5. třídy ZŠ (10 míst)
-- 40 minut
PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

Business modelling

Circuit bending

Circuit Scribe

DEPO2015

DEPO2015

Centrum Robotiky

Jak se rozhodují úspěšní podnikatelé?
A hraje v byznysu roli disciplína? Ve
skupinách rozvineme vaše nápady
a plány a vyzkoušíme ověřené praktiky
pro rozjezd podnikání.

Vdechneme starým elektronickým
hračkám a zařízením nový život
a vysvětlíme si při tom principy modularity a filozofii upcyclingu a recyklace

Stavebnice pro výuku elektroniky
a elektrických obvodů, ve které děti
nepájí, nezapojují, ale kreslí. Kreativita
a technika bez hranic.

++ 6. – 9. třída ZŠ, SŠ (15 míst)

++ 6. – 9. třída ZŠ (10 míst)

++ SŠ (20 míst)

-- 180 minut

-- 40 minut

-- 150 minut

PP 724 001 590 / dilny@depo2015.cz

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

PP 724 001 590 / dilny@depo2015.cz

Dash & Dot
Centrum Robotiky

Víte, že roboti mohou vyučovat? Tihle
u nás pomáhají s výukou různých
předmětů. Kromě toho se na nich naučí
programovat už předškolní děti.
++ Od 5 let do 9. třídy ZŠ (10 míst)
-- 40 minut
PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

Entropa
- Evropa trochu jinak
Techmania Science Center
/ Europe Direct

Workshop k satirické plastice Davida
Černého v Techmanii. Představení stereotypů jež byly předlohou pro zobrazení jednotlivých zemí.
++ 2. stupeň ZŠ, SŠ
-- 45 minut
PP 737 247 584 / radim.bily@techmania.cz

Galerijní projekt k aktuálně probíhajícím výstavám
- galerijní animace a projektové
vyučování
Západočeská galerie v Plzni

Galerijní program ke konkrétní výstavě
jako podnět k projektovému vyučování
ve škole. Završeno školní vernisáží
a výstavou v sále ZČG v Plzni.
++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)
-- 60 – 120 minut galerijní animace
+ 1 měsíc věnovaný projektovému vyučování a realizaci výstavy v ZČG v Plzni
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz
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Humor v umění

Interaktivní tabule

iPady

Západočeská galerie v Plzni

Centrum Robotiky

Centrum Robotiky

Program zaměřený na kreslený humor,
ilustraci i volnou tvorbu. Žáci se
dozvědí, co je to stylizace a jak ji lze
využít ve vlastní tvorbě.

Hledáte inspiraci, jak efektivně a zajímavě zapojit interaktivní tabuli do
výuky? Ukážeme vám, že je vhodná pro
výuku jakéhokoliv předmětu.

Zavádíte ve škole výuku s iPady? Máte
je a hledáte inspiraci? Ukážeme vám,
že jsou ideální platformou pro výuku
jakéhokoliv předmětu.

++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)

++ Od 5 let do 9. třídy ZŠ (10 míst)

++ Od 5 let do 9. třídy ZŠ (10 míst)

-- 60 – 120 minut

-- 40 minut

-- 40 minut

PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

Jak se dělá výstava,
program k aktuálně
probíhajícím výstavám
Západočeská galerie v Plzni

Žáci zjistí, kdo všechno se podílí na
realizaci výstavy. V praktické části si
vyzkouší přípravu textu tiskové zprávy
nebo tvorbu plakátu.

Jaký smysl mají smysly?
Techmania Science Center

Žáci zjistí, jak funguje oko, co všechno je
schopný zpracovat náš mozek, co je to
zvuk a kdy je pro lidské ucho slyšitelný.
++ 6. – 9. třída ZŠ (10 míst)
-- 3 vyučovací hodiny
PP 746 283 922 / skoly@techmania.cz

Jsem Bohumil Kubišta
– Jsem Emil Filla
Západočeská galerie v Plzni

Prostřednictvím rolí a tvořivých her se
žáci seznámí s uměleckými přístupy
konkrétních autorů. Neopomene ani
pojem český kubismus.
++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)
-- 60 – 120 minut

++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)

PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

-- 90 – 120 minut
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

od října 2018

Kolonizace Marsu
Techmania Science Center

Je možné žít na Marsu? Jak dlouho
potrvá cesta na něj a kdy se na „rudou
planetu“ vypravíme?
++ 2. – 5. třída ZŠ / 6. – 9. třída ZŠ
(30 míst)
-- 3 vyučovací hodiny
PP 745 283 922 / skoly@techmania.cz

Komentovaná procházka
sluneční soustavou
Techmania Science Center

Program žákům představí planety sluneční soustavy, ukáže jejich strukturu
a několik zajímavostí o každé z nich.
++ 5. – 7. třída ZŠ / 8. – 9. třída ZŠ
(30 míst)
-- 3 vyučovací hodiny
PP 744 283 922 / skoly@techmania.cz

Kovářství
DEPO2015

Jak lépe představit toto klasické
řemeslo neustále se těšící velké popularitě, než praktickou cestou?
++ 6. – 9. třída ZŠ (12 míst)
-- 180minut
PP 724 001 590 / dilny@depo2015.cz
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Krajina v ateliéru

Lego MINDSTORMS

Little Bits

Západočeská galerie v Plzni

Centrum Robotiky

Centrum Robotiky

Program o kompozičních plánech v krajinomalbě, barevnosti krajiny a o tom,
jak umělci vyšli malovat z ateliéru přímo
do přírody.

Lego milují všechny děti. S MINDSTORMS se navíc naučí programovat
nebo si v praxi ukáží řešení teoretických
úloh z matematiky.

Přemýšlíte nad moderní výukou elektrického obvodu? Chcete dětem ukázat
zapojení LED diody, spínače nebo jak
sestavit UV lampu? Jednoduše!

++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)

++ 6. – 9. třída ZŠ (10 míst)

++ 4. – 9. třída ZŠ (10 míst)

-- 60 – 120 minut

-- 40 minut

-- 40 minut

PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

Make Block

micro:bit

Modelování ve 3D, 3D tisk

Centrum Robotiky

Centrum Robotiky

Centrum Robotiky

Stavebnice, která u dětí rozvíjí jak
zručnost při stavbě robotů, tak logické
myšlení a schopnost algoritmizace při
jejich programování.

Programovatelný počítač se sensorem
pohybu, zabudovaným kompasem
a bluetooth lze využít pro základy blokového i textového programování.

3D tiskárna je technologií budoucnosti.
Pro její maximální využití je nezbytné
umět malovat 3D modely. Děti se u nás
seznámí s obojím.

++ 1. – 9. třída ZŠ (10 míst)

++ 6. – 9. třída ZŠ (10 míst)

++ 6. – 9. třída ZŠ (10 míst)

-- 40 minut

-- 40 minut

-- 40 minut

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

Moderní linoryt

Montovaná stavebnice

Mozaika

DEPO2015

DEPO2015

DEPO2015

Účastníci nakreslí svůj motiv, který
přenesou do lina pomocí frézky na překreslovacím rameni a vzniklou matrici
použijí pro potisk textilu.

Ruční montáž dřevěných stavebnic pro
rozvoj zlatých ručiček chlapců i děvčat –
hmyzí hotel, ptačí budka, autíčka.

U mozaiky má každý příležitost
promítnout svůj nápad do kolektivně
vznikajícího celku, kdy ruční práci musí
předcházet spolupráce při návrhu.

++ 1. – 5. třída ZŠ (12 míst)

++ 2. – 9. třída ZŠ (12 míst)

-- 120 minut

++ 1. – 5. třída ZŠ (10 míst)

-- 180 minut

PP 724 001 590 / dilny@depo2015.cz

-- 120 minut

PP 724 001 590 / dilny@depo2015.cz

PP 724 001 590 / dilny@depo2015.cz
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Online nástroje

Ozobot

Paleontologie naživo

Centrum Robotiky

Centrum Robotiky

Internet, online nástroje a různé
webové aplikace umožňují zjednodušení
práce učiteli a zatraktivnění výuky pro
žáky v jakémkoliv předmětu.

Tohoto robota mohou děti programovat
jak blokově, tak pomocí barevných čar.
Umožňuje tak kreativní využití např. ve
výtvarné výchově.

Západočeské muzeum v Plzni
/ Hlavní budova

++ 1. – 9. třída ZŠ (10 míst)

++ 1. – 9. třída ZŠ (10 míst)

-- 40 minut

-- 40 minut

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

Unikátní dvojprogram ZČM a divadla
Alfa zaměřený na paleontologii propojuje muzeum s představením Cesta do
středu Země sopouchem Milešovky.
++ 4. – 9. třída ZŠ
-- 90 minut
PP 778 429 480 / dbrejchova@zcm.cz

Parkour

Pasco

Plotter

DEPO2015

Centrum Robotiky

DEPO2015

Přijď si osvojit základní parkourové
prvky jako jsou odrazy, dopady, přeskoky přes překážky a více

Učíte fyziku, biologii nebo chemii
a hledáte moderní cestu, jak do své
výuky zapojit experimenty? PASCO je
kompletní řešení přesně pro vás.

Během výroby vlastně navržených
samolepek či nažehlovacích motivů získají účastníci praxi s technologií nejen
vyřezávacích plotterů.

++ 2. – 9. třída ZŠ, SŠ (10 míst)
-- 90 minut

++ 3. – 9. třída ZŠ (10 míst)

++ 6. – 9. třída ZŠ (12 míst)

PP 605 248 216 / info@predatorrace.cz

-- 40 minut

-- 150 minut

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

PP 724 001 590 / dilny@depo2015.cz

Po čem šlapeme

Predátor workout

Příběhy lidového umění

Techmania Science Center

DEPO2015

Západočeská galerie v Plzni

Žáci se seznámí s geologickou minulostí
naší planety Země a deskovou tektonikou.

Trénink zaměřený na trénování překážek, budování síly a výbušnosti.

O lidovém umění a kultuře, které známe
z příběhů našich babiček, o ornamentu
i tvorbě umělců 19. a 20. stol., např.
J. Čapka nebo J. Mánesa.

++ 8. – 9. třída ZŠ, SŠ (20 míst)

++ 6. – 9. třída ZŠ (30 míst)

-- 120 minut

-- 3 vyučovací hodiny

PP 605 248 216 / info@predatorrace.cz

PP 745 283 922 / skoly@techmania.cz

++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)
-- 60 – 120 minut
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz
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od února 2019

Přijď na zub výživě

Příští zastávka: Mars

Řetězová reakce

Techmania Science Center

Techmania Science Center

DEPO2015

Žáci si vyzkoušejí, jak a kde vzniká zubní
kaz, k čemu mají zuby a jak se o ně
správně starat. Také zjistí, jak sestavit
zdravý jídelníček.

Projekce žákům představí aktuální vesmírný cíl lidstva – Mars. Zaměříme se
na jeho podmínky a nástrahy s cestou
a kolonizací spojené.

Postavte si vlastní tzv. goldbergovský
stroj, kdy se podíváme na zub nejednomu fyzikálnímu jevu a získáme cenné
zkušenosti s prací v týmu.

++ 2. – 5. třída ZŠ (30 míst)
-- 3 vyučovací hodiny
PP 745 283 922 / skoly@techmania.cz

++ 2. – 5. třída ZŠ / 6. – 9. třída ZŠ
(30 míst)

++ SŠ (30 míst)

-- 3 vyučovací hodiny

PP 724 001 590 / dilny@depo2015.cz

PP 744 283 922 / skoly@techmania.cz

-- 120 minut

Scratch

Sítotisk

Šití na stroji

Centrum Robotiky

DEPO2015

DEPO2015

Online platforma pro výuku blokového
programování na 1. i 2. stupni ZŠ.
Nadchne začátečníky i experty a má
místo i v jiných předmětech.

Představíme si celý výrobní proces sériového tisku, pomocí kterého si zhotovíme např. třídní triko či plakát.

Zvládat základy šití na stroji se hodí,
ať už chcete zachránit oblíbené tričko,
navrhnout originální kousek na sebe
nebo ušít stylový dárek.

++ 6. – 9. třída ZŠ, SŠ (12 míst)

++ 6. – 9. třída ZŠ (10 míst)

-- 180 minut

++ 6. – 9. třída ZŠ (10 míst)

-- 40 minut

PP 724 001 590 / dilny@depo2015.cz

-- 180 minut

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

PP 724 001 590 / dilny@depo2015.cz

Škola mladých archeologů

Tajemství planety Země

Umělec a jeho podoby

Západočeské muzeum v Plzni
/ hlavní budova

Techmania Science Center

Západočeská galerie v Plzni

Žáci se seznámí s planetami sluneční
soustavy. Přiblížíme jim základní
poznatky o vzduchu, vodě a zemském
povrchu.

Žáci budou nahlížet na umění z pozice
umělce i publika. Stanou se tvůrci, mistry i studenty 19. století.

Vzdělávací workshop probíhá každoročně na podzim po dobu 4 týdnů a je
zaměřen na praktické ukázky pravěkých
a středověkých řemesel.
++ 4. – 9. třída ZŠ (30 míst)
-- 90 minut
PP 778 429 480 / dbrejchova@zcm.cz

++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)

++ 2. – 5. třída ZŠ (30 kapacita)

-- 60 – 120 minut

-- 3 vyučovací hodiny

PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

PP 746 283 922 / skoly@techmania.cz
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V uměleckém spolku
Západočeská galerie v Plzni

Žáci vytvoří plakát k výstavě uměleckého spolku a pozvánku na výstavu
k jeho výročí. Konfrontují činnost současných a historických spolků.
++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)
-- 60 – 120 minut
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz
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Výprava za přírodou naší
planety
Techmania Science Center

Žáci se seznámí se čtyřmi přírodními
sférami planety Země – atmosférou,
hydrosférou, pedosférou a biosférou.
++ 6. – 9. třída ZŠ (30 míst)
-- 3 vyučovací hodiny
PP 744 283 922 / skoly@techmania.cz

Základy silového tréninku
DEPO2015

Trénink základních silových cviků
– mrtvý tah, dřep a bench press.
Vysvětlení správné techniky, dýchání
a vše na co si dávat pozor.
++ 8. – 9.třída ZŠ, SŠ (20 míst)
-- 90 minut
PP 605 248 216 / info@predatorrace.cz
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Komentované
programy
Komentované prohlídky expozic
Přednášky
Science Show
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100PY
DEPO2015

Poznejte 100 let plných zásadních
okamžiků naší historie. Zažijte první
republiku, normalizaci i přechod hranic
na vlastní kůži.
++ 2. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)
-- 90 minut
PP 702 136 726 / majnerova@depo2015.cz

Aktivita Slunce
a její vliv na Zemi
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Seznámení s naším Sluncem, formami
a projevy sluneční aktivity (skupiny
skvrn, protuberance, erupce) a jejími
vlivy na život na Zemi.
++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)
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Amazonie
Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Návštěva pavilonu Amazonie a seznámení s místními druhy živočichů, rostlin
a užitkových plodin a také s ohrožením
deštných pralesů.
++ MŠ, ZŠ, SŠ (35 míst)
-- 60 – 90 minut
PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

-- 2 x 40 minut
PP 391 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Aplikovaná kosmonautika
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Program seznamuje s významem
kosmonautiky. Ukazuje k čemu všemu
přispívá pokrok vědy a techniky vyvolaný potřebami kosmického výzkumu.
++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)
-- 2 x 40 minut
PP 387 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Astronomie a kalendář
přírody
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Seznámení se se souvislostí kalendáře
a astronomie. Střídání dne a noci a ročních období.
++ 1. – 3. třída ZŠ (30 míst)
-- 40 minut
PP 380 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Architektura první
republiky
Západočeská galerie v Plzni

V rámci prohlídky bude nastíněna
dobová situace, která vedla architekty
k vytvoření moderní architektury Plzně
v letech 1918-1938.
++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)
-- 45 – 60 minut

Astronomie a čas
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Seznámení se vznikem základních
časových jednotek (rok, měsíc, den,...)
v návaznosti na pohyby Země a Měsíce.
++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)
-- 40 minut
PP 396 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

Ať žije středověk

Baroko

Západočeské muzeum v Plzni
/ hlavní budova

DEPO2015

Program v interaktivní expozici Historie
je zaměřen na období středověku a prezentuje všední život člověka ve městě
a na vesnici.
++ 4. – 9. třída ZŠ (60 míst)
-- 60 minut
PP 778 429 480 / dbrejchova@zcm.cz

Zapomeňte na učebnice, naučí vás
zážitky. Videoprojekce, kostýmy, hudba,
jídlo i vůně vám dobu baroka představí
ze všech úhlů pohledu.
++ 2. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)
-- 90 minut
PP 702 136 726 / majnerova@depo2015.cz
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Blízký vesmír

Cesta do Afriky

Cesta do pravěku

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Západočeské muzeum v Plzni
/ hlavní budova

Seznámení s jednotlivými typy těles
sluneční soustavy a jejich začleněním,
včetně měsíců planet, komet, planetek
a meteoroidů.
++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)
-- 2 x 40 minut
PP 384 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Prohlídka afrických expozic a představení vybraných druhů zvířat. Tématem
programu je i charakteristika jednotlivých biomů kontinentu.
++ MŠ, 1. – 5. třída ZŠ (35 míst)
-- 60 – 90 minut
PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

Program v moderní expozici Archeologie
seznamuje žáky zábavnou a interaktivní
formou s obodbím pravěku. Součástí
jsou pracovní listy.
++ 4. – 9. třída ZŠ (30 míst)
-- 60 minut
PP 778 429 480 / dbrejchova@zcm.cz

Cesta do vesmíru

Cesty umění

Co lze pozorovat na obloze

Techmania Science Center

Západočeské muzeum v Plzni
/ hlavní budova

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Program v expozici Užité umění/Umělecké řemeslo dokumentuje cesty předmětů a vlivy, které na svých cestách
měly na kulturu i náboženství.

Seznámení s tělesy, která lze vidět na
obloze. Slunce, změny vzhledu Měsíce,
planety a jasné hvězdy a známá souhvězdí.

Science show žákům ukáže, jakými
metodami se chtěli naši předkové před
stovkami let odlepit od země a letět do
vesmíru a co všechno k tomu používali.
++ Od 7. třídy ZŠ (kapacita neomezená)
-- 20 minut
PP 746 283 922 / skoly@techmania.cz

Česká řeka
Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Program představuje ekosystém české
řeky, charakterizuje jednotlivá rybí
pásma a zdejší faunu. Na závěr návštěva
pod hladinou rybníka.
++ MŠ, ZŠ, SŠ (35 míst)
-- 60 – 90 minut
PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

++ 5. – 9. třída ZŠ (30 míst)

++ 1. – 3. třída ZŠ (30 míst)

-- 60 minut

-- 40 minut

PP 778 429 480 / dbrejchova@zcm.cz

PP 379 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Demonstrace parního
stroje MARX
Techmania Science Center

Parní stroj MARX z roku 1909 byl ve své
době vrcholem technické dovednosti.
Science show ho dá znova do pohybu.
++ Od 7. třídy ZŠ (kapacita neomezená)
-- 5 minut
PP 744 283 922 / skoly@techmania.cz

Domácí zvířata
Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Seznámení s hospodářskými a dalšími
domácími zvířaty, jejich chovem, užitkem a významem pro člověka. Představení nástrojů a prací na statku.
++ MŠ, 1. – 5. třída ZŠ (35 míst)
-- 60 – 90 minut
PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz
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Drtivý dopad

Etologie

Evropské styly a slohy

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Západočeské muzeum v Plzni
/ hlavní budova

Cílem programu je ozřejmit chování
zvířat v různých podmínkách a situacích.
Dozvědět se o potravních vztazích, péči
o mláďata a komunikaci.

Vývoj evropské architektury a užitého
umění od antiky po současnost v expozici Užité umění/Umělecké řemeslo.

Jak by mohl střet Země s planetkou
či kometou dramaticky zasáhnout do
našeho života a jak takovému nebezpečí
předejít.
++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)
-- 40 minut
PP 394 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Fáze Měsíce a zatmění
Slunce a Měsíce
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Pořad se zaměřuje na tři tělesa naší sluneční soustavy – Slunce, Zemi a Měsíc
a důsledky jejich vzájemných pohybů.
++ 7. – 9. třída ZŠ (25 míst)
-- 2 x 40 minut

++ 6. – 9. třída ZŠ, SŠ (35 míst)
-- 90-120 minut
PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

++ 5. – 9. třída ZŠ (30 míst)
-- 60 minut
PP 778 429 480 / dbrejchova@zcm.cz

Františkánský klášter

Gyroskop

Zaápaočeské muzeum v Plzni
/ Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Techmania Science Center

Program, v němž se žáci seznámí
s hitorií místa a dozví se, proč se klášter
jmenuje františkánský.

Chcete zažít výcvik astronautů na
vlastní kůži? Pak navštivte science show
gyroskop v budově 3D Planetária. Doporučujeme návštěvu před obědem.

++ 1. – 5. třída ZŠ (30 míst)

++ Od 5. třídy ZŠ (výška min. 140 cm)

-- 60 minut

PP 746 283 922 / skoly@techmania.cz

PP 731 619 698 / nemeckova@bip.cz

PP 383 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

od února 2019

Jak přežít na Marsu?

Jak se létá do vesmíru

Jak se tvoří počasí

Techmania Science Center

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Jednoduché seznámení s tím co představují lety do vesmíru a kam až se lidé
a naše technika dostala a jaké informace jsme tak získali.

Pořad přibližuje základní meteorologické veličiny a přístroje, ale současně
seznamuje s principem vzniku počasí
a možností jeho předpovědí.

Připravte se na let k Marsu. V čem se liší
atmosféra či gravitace na Marsu oproti
našemu domovu – Zemi? To zjistíte
v science show.
++ Od 6. třídy ZŠ (kapacita neomezená)
-- 20 minut
PP 745 283 922 / skoly@techmania.cz

++ MŠ, 1. – 3 třída ZŠ (30 míst)

++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)

-- 2 x 40 minut

-- 2 x 40 minut

PP 378 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

PP 389 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz
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Jak se žilo na Plzeňsku

Kam až dohlédneme

Když má císař strach

Západočeské muzeum v Plzni
/ Národopisné muzeum Plzeňska

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Západočeské muzeum v Plzni
/ Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Program se odehrává v Chotěšovském
a Gerlachovském domě v Národopisném muzeu Plzeňska a seznamuje žáky
s životem lidí ve městě a na vesnici.

Seznámení se s tím jak měříme vesmír.
Metry a kilometry nám k tomu nestačí.
Dozvíme se i o metodách jak ve vesmíru
vzdálenosti zjišťujeme.

Program provede žáky koncem 16. století, kdy zemi zachvátila epidemie moru
a císař Rudolf II. přesídlil do Plzně.
++ 6. – 9. třída ZŠ (30 míst)

++ 4. – 9. třída ZŠ ( 30 míst)

++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)

-- 60 minut

-- 60 minut

-- 2 x 40 minut

PP 731 619 698 / nemeckova@bip.cz

PP 777472223 / mchmelensky@zcm.cz

PP 398 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Kosmonautika 20. století

Kováři a zámečníci

Krajinomalba a její podoby

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Západočeské muzeum v Plzni
/ hlavní budova

Západočeská galerie v Plzni

Kosmonautika od jejích prvopočátků
až po programy pilotovaných letů na
oběžné dráze kolem Země a cesty člověka na Měsíc.

Program seznamuje žáky s fenoménem
kovářství a propojuje umělecké kovářské práce s historickými souvislostmi.
++ 4. – 9. třída ZŠ (30 míst)

++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)

-- 90 minut

-- 2 x 40 minut

PP 778 429 480 / dbrejchova@zcm.cz

PP 386 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Pojmy krajinomalba, barbizonská škola,
impresionismus a plenérová tvorba
budou žákům vysvětleny na konkrétních
dílech umělců 19. století.
++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)
-- 45 – 60 minut
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

Madagaskar

Na kupecké stezce

Naše příroda

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Západočeské muzeum v Plzni
/ Starý Plzenec

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Žáci jsou seznamováni s ostrovem,
který je biodiverzním klenotem. Důraz je
kladen na potřebu záchrany jeho přírody
a ohrožené biodiverzity.
++ 2. stupeň ZŠ, SŠ (35 míst)
-- 60 – 90 minut
PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

Komentovaná vycházka na přemyslovském hradišti ve Starém Plznci kopíruje
středověkou kupeckou stezku.
++ 4. – 9. třída ZŠ (30 míst)
-- 150 minut
PP 778 429 480 / dbrejchova@zcm.cz

Děti se vydávají na procházku po
vybrané části ZOO a seznamují se se
zástupci naší fauny a flory vyskytující se
v jednotlivých prostředích.
++ MŠ, 1. stupeň ZŠ (35 míst)
-- 60 – 90 minut
PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

Vzdělávací programy pro školy | Plzeň | 2018/19

Komentované programy 2018/19

47

Nejen o vzniku Československa

Nezkrotitelné síly
planety Země

O výtvarné tvorbě Jiřího
Slívy

Západočeská galerie v Plzni

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Západočeská galerie v Plzni

Komentovaná prohlídka přiblíží historické události vzniku Československa
a uvede je do souvislostí s kulturním
a uměleckým životem v Plzni.
++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)
-- 45 – 60 minut
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

O výtvarném umění
a lidové kultuře
Západočeská galerie v Plzni

Lidová kultura a její vztah k „československé národní identitě“, výtvarný
folklorismus a jeho konkrétní projevy.
++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)
-- 45 – 60 minut
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

Seznámení se s procesy probíhajícími
v nitru Země i v její atmosféře. Zemětřesení, sopečná činnost, tsunami, tornáda
atp.
++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)
-- 2 x 40 minut
PP 393 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Obojživelníci
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
/ Akva Tera

Seznámení se zástupci obojživelníků,
jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy
v expozici Akva Tera.
++ MŠ, ZŠ, SŠ (35 míst)
-- 60 minut
PP 378 038 360

Komentovaná prohlídka představí
osobnost J. Slívy i jeho výtvarný styl,
který je plný vtipu, nadsázky, výrazné
barevnosti i stylizace.
++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)
-- 45 – 60 minut
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

Obrazy z dějin Staré
Plzně
Západočeské muzeum v Plzni
/ hlavní budova

Program v autentickém prostředí
expozice Historie. Pomocí strotellingu
(vyprávění) seznamuje žáky s dějinami
Staré Plzně od 10. do 13.století.
++ 4. – 9. třída ZŠ (30 míst)
-- 45 minut
PP 778 429 480 / dbrejchova@zcm.cz

Odhalená tajemství Pluta

Ohroženi vyhubením

Optika v astronomii

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Program dá odpověď na otázku proč už
Pluto není planetou a seznámí s nejnovějšími poznatky získanými sondou New
Horizons.
++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)
-- 40 minut
PP 395 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Seznámení s ohroženými druhy. Samostatné myšlení studentů na téma, co se
dělá pro jejich záchranu. Představení
ochranářských aktivit.
++ 2. stupeň ZŠ, SŠ (35 míst)
-- 90 – 120 minut
PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

Program má za cíl aplikovat školní
nauku o optice do praxe. Je doprovázen řadou praktických demonstračních
optických pokusů.
++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)
-- 2 x 40 minut
PP 388 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz
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Plazi

Plazi

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně
/ Akva Tera

Uvědomění si rozmanitosti třídy plazi
a poznání konkrétních zástupců některých řádů včetně specifik a zajímavostí.
Důraz na ohrožené druhy.
++ 4. – 9. třída ZŠ, SŠ (35 míst)
-- 60 – 90 minut
PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

Seznámení se zástupci plazů, jejich
životem a prostředím, biodiverzitou
a chráněnými a ohroženými druhy
v expozici Akva Tera.
++ MŠ, ZŠ, SŠ (35 míst)
-- 60 minut
PP 378 038 360

Pochybné suvenýry
aneb zločiny v divočině
Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Prostřednictvím zážitkových aktivit si
vysvětlíme jaké nekalé praktiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli
hrají turisté.
++ 6. – 8. třída ZŠ (35 míst)
-- 150 minut
PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

Povídání o obloze

Prales na talíři

Primáti

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Účastníci poznají dopady pěstování
palmy olejné na ekosystém tropického
deštného lesa. A zamyslí se nad možným řešením globálního problému.

Prohlídka expozic primátů a představení
tohoto řádu. Výklad lektora je doplněn
o preparáty a zajímavosti ze života jednotlivých druhů.

Zjednodušené seznámení s tím, co lze
na obloze ve dne a především pak v noci
vidět. Průvodcem dětem je figurka
žabáka. Doplněno pohádkou.
++ MŠ (30 míst)
-- 40 minut
PP 377 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

++ 7. – 9. třída ZŠ (35 míst)

++ ZŠ, SŠ (35 míst)

-- 150 minut

-- 60 – 90 minut

PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

Principy online bezpečnosti

Představitelé českého
kubismu

DEPO2015

Západočeská galerie v Plzni

Seznámíme se s jednoduchými, zásadami omezení či úplnou eliminaci rizik
spojených s používáním webových
technologií a sociálních sítí.

Povídání o životě a díle B. Kubišty a E.
Filly, společná témata jejich tvorby
a konfrontace s díly německo-židovsko-českých sochařů a malířů.

++ Od 6. třídy ZŠ (20 míst)
-- 120 minut
PP 708 934 886 / dilny@depo2015.cz

++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)
-- 45 – 60 minut
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

Příběh na niti
Západočeské muzeum v Plzni
/ Muzeum loutek

Edukační program v Muzeu loutek provází žáky historií specifického divedalního žánru a umožňuje poznat umělecký
vývoj loutkového divadla.
++ MŠ, ZŠ (30 míst)
-- 90 minut
PP 387 370 801 / mformanova@zcm.cz
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Příběh porcelánu

Ptáci

Savci

Západočeské muzeum v Plzni
/ hlavní budova

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Nejdříve děti za pomoci lektora přicházejí na hlavní znaky, které charakterizují
ptáky. Poté následuje naučná výprava
za vybranými zástupci.

Účastníci si uvědomí rozmanitost třídy
savců a poznají konkrétní zástupce
některých řádů včetně jejich specifik,
zajímavostí a ohrožení.

Program dokumentuje spletitou historii
výroby porcelánu od Číny po alchymistické pokusy v Drážďanech a zasazuje ji
do historie.
++ 4. – 9. třída ZŠ (30 míst)
-- 60 minut
PP 778 429 480 / dbrejchova@zcm.cz

++ 4. – 9. třída, SŠ (35 míst)

++ 4. – 9. třída ZŠ, SŠ (35 míst)

-- 60 – 90 minut

-- 60 – 90 minut

PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

Sluneční soustava

Smysl moderních ZOO

Stopy člověka v přírodě

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Představení moderního přístupu chovu
zvířat v lidské péči. Diskuze na téma
jak se zoologické zahrady podílejí na
záchraně ohrožených druhů.

Procházka vybranou částí ZOO a BZ
Plzeň za příklady ovlivňování přírody
člověkem, např. nepůvodní druhy, globální klimatické změny...

Pořad obsahuje řadu informací o nejdůležitějších tělesech sluneční soustavy
včetně naší Země.
++ 5. – 6. třída ZŠ (25 míst)
-- 2 x 40 minut
PP 382 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

++ 2. stupeň ZŠ, SŠ (35 míst)

++ 2. stupeň ZŠ, SŠ (35 míst)

-- 90 – 120 minut

-- 90 – 120 minut

PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

Středomoří

Světová roční období

Tekutý dusík

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Techmania Science Center

Seznámení s přírodou Středomoří –
místem, které mnozí navštěvují během
dovolené (ale málokdo poznává krásy
přírody) a zdejšími tradicemi.

Poznávání ročních období v různých
podnebných pásech a přizpůsobení
místních živočichů a rostlin. Seznámení
s potravními vztahy v přírodě.

Kapalný dusík je se svojí teplotou
-196 °C ideálním médiem k provádění
řady zajímavých experimentů v naší
nejoblíbenější science show.

++ MŠ, ZŠ, SŠ (35 míst)

++ 5. třída ZŠ (35 míst)

++ Od 7. třídy ZŠ (kapacita neomezená)

-- 60 – 90 minut

-- 60 – 90 minut

-- 20 minut

PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

PP 744 283 922 / skoly@techmania.cz
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Van de Graafův generátor

Ve světě umělce

Techmania Science Center

Západočeská galerie v Plzni

Science show demonstruje mnoho zajímavých pokusů pokusů z elektrostatiky
na Van de Graafově generátoru.

Umělec a jeho individualita, jeho role ve
společnosti, umělecká kritika, (re)prezentace umění aj. budou tématem
komentované prohlídky.

++ Od 7. třídy ZŠ (kapacita neomezená)
-- 20 minut

++ MŠ, ZŠ, SŠ (30 míst)

PP 745 283 922 / skoly@techmania.cz

-- 45 – 60 minut
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

Vynález dalekohledu
a jeho význam
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Co znamenal pro lidstvo a speciálně
pro astronomii vynázez dalekohledu.
Seznámení s typy dalekohledů a jejich
využitím v astronomii.
++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)
-- 2 x 40 minut
PP 397 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Vzdálený vesmír
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Seznámení s hvězdami a jaký je jejich
vývoj. Podíváme se jaké struktury
hvězdy vytvářejí počínaje hvězdokupami
a konče kupami galaxií.
++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)
-- 2 x 40 minut
PP 385 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Zajímavosti sluneční
soustavy
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Sondy nám poskytly řadu nových
a překvapujících informací o Slunci,
planetách a dalších tělesech sluneční
soustavy. Právě o nich se dozvíme.
++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)
-- 2 x 40 minut

Země – naše planeta
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Seznámení se Zemí jako jednou z planet. Pohyby Země, odnební pásy, struktura planety, ale i zasazení do kontextu
ostatních planet.
++ 4. – 5. třída ZŠ (25 míst)
-- 2 x 40 minut
PP 381 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

PP 390 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz

Země jako vesmírné
těleso
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
/ Pobočka Plzeň

Naše Země ve srovnání s dalšími planetami sluneční soustavy, její zvláštnosti
i sounáležitosti.

Zoohrátky

Zvířátka z pohádek

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

V několika disciplínách si týmy vyzkouší
své vědomosti a dovednosti v oblasti
přírodovědy. Využívá se i audio a videotechnika.

Prostřednictvím zvířat ze ZOO a současně známých z pohádek o zvířatech,
seznámíme děti se světem zvířat s cílem
vytvářet zájem o přírodu.

++ 5. – 9. třída, SŠ (60 míst)

++ MŠ, 1. stupeň ZŠ (35 míst)

++ 7. – 9. třída ZŠ, SŠ (25 míst)

-- 120 minut

-- 60 minut

-- 2 x 40 minut

PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

PP 378 038 338 / zooluftnerka@seznam.cz

PP 392 388 400 / hvezdarnaplzen@hvr.cz
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Akce

říjen
říjen 2018

5. října 2018

9. - 15. 10. 2018

Codeweek

Noc vědců 2018

Juniorfest

Centrum Robotiky

Techmania Science Center

DEPO2015

Den pro veřejnost plný programování
v rámci kampaně Codeweek (Evropský
týden programování).

Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje
všechny lidi do inspirujícího prostředí
vědy. Návštěvníci si hrají, poznávají,
zkoušejí a snaží se pochopit a objevovat
tento fascinující svět.

11. mezinárodní filmový festival
pro děti a mládež.

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz
20. října 2018

Mezinárodní den
archeologie
Západočeské muzeum v Plzni
/ Hlavní budova

Archeologické organizace z celého světa
nabízejí speciální program přibližující
nejrůznější archeologické aktivity.
PP 378 370 123 / dbrejchova@zcm.cz

listopad
listopad 2018

5. - 11. listopadu 2018

Evropský týden robotiky

Týden vědy

Centrum Robotiky

Techmania Science Center

Den pro veřejnost plný programování
v rámci kampaně Evropský týden
robotiky.

Týden vědy a techniky Akademie věd
ČR je největší vědecký festival v České
republice. Letošní přednášky jsou
zaměřené na století vědy.

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

prosinec
5. prosince 2018

prosinec 2018 a březen/duben 2019

Mikuláš v galerii

Velikonoční jarmark
a Adventní dílny

Západočeská galerie v Plzni
/ Výstavní síň „13“

Dílna pro rodiče s dětmi k výstavě
Pracovna republiky s mikulášským
překvapením.
PP 377 908 536 / rezabkova@zpc-galerie.cz

Západočeské muzeum v Plzni
Národopisné muzeum Plzeňska

Tematické dílny zaměřené na lidové
zvyky a tradice vážící se k oblíbeným
křesťanským svátkům.
PP 378 370 200 / mchmelensky@zcm.cz
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březen
březen - květen 2019

březen - květen 2019

Vyzkoušej si být učitelem

Škrábej, kotě!

Centrum Robotiky

Centrum Robotiky

Soutěž pro žáky 2. stupně základních
škol, téma digitální učební materiál.

Soutěž pro žáky základních škol, téma
programování a bezpečnost na internetu.

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

duben
duben 2019

Geologická olympiáda
Západočeské muzeum v Plzni
/ Hlavní budova

Geologická olympiáda je předmětová
soutěž ve znalostech z geologických
disciplín určená žákům základních
a studentům středních škol.
PP 378 370 123 / dbrejchova@zcm.cz

18. - 19. dubna 2019
- Velikonoční prázdniny

Speciální velikonoční
program v Techmanii
Techmania Science Center

Přivítejte jaro vědecky, čekají vás
tematické buskingy a na 3D tiskárně
vytiskneme například pomlázku.
PP 737 247 581

květen

duben/květen 2019

Start SpaceX
Techmania Science Center

Prní soukromá společnost světa, která
dopravuje lidi do vesmíru! Cílem je
mezinárodní kosmická stanice. Super
moderní dopravní loď Crew Dragon
veze první dva odvážlivce a vy tento let
můžete sledovat s námi.
PP 734 283 922 / skoly@techmania.cz

červen

1. květen 2019

květen 2019

červen 2019

May Day

Muzejní noc

Muzejní noc

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Západočeské muzeum v Plzni
/ Hlavní budova,
/ Muzeum církevního umění,
/ Národopisné muzeum Plzeňska,
/ Muzeum loutek,
/ Muzeum B. Horáka Rokycany,
/ Vodní hamr Dobřív

Západočeská galerie v Plzni
/ výstavní síň „13“,
/ výstavní síň Masné krámy

Tradiční benefiční akce za spoluúčasti
škol, ochranářských institucí a dobrovolníků. Informační stánky, workshopy
a další aktivity.
PP 378 038 338 / stuchlovak@plzen.eu

Fenomén muzejních nocí patří již řadu
let k atraktivním prezentacím kulturního dědictví. Kromě nočních prohlídek
stálých expozic a výstav se koná řada
doprovodných programů.

Komponovaný pořad hudby, tance,
slova, dílen pro rodiče s dětmi a komentovaných prohlídek k aktuálně probíhajícím výstavám.
PP 377 908 513 / hlobil@zpc-galerie.cz

PP 378 370 138 / rnemeckova@zcm.cz

červen

prázdniny

červen 2019

červenec 2018

19. - 23. srpna 2019

Dronfest

50. let Apolla 11

Centrum Robotiky

Techmania Science Center

Letní příměstský tábor
Dobrodružství
archeologie

Festival bezpilotního létání.

Uběhlo 50 let od největšího technologického dobrodružství lidstva. Půl století nás dělí od chvíle, kdy noha pozemšťana poprvé vkročila na jiné kosmické
těleso, než je naše Země. Zaznělo: Je to
malý krok pro člověka...

PP 378 035 533 / skardav@plzen.eu

PP 737 247 581

Západočeské muzeum v Plzni
/ Hlavní budova

Příměstský tábor Dobrodružství archeologie se zaměřením na archeologii
a paleontologii.
PP 378 370 123 / dbrejchova@zcm.cz
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