Městské muzeum a galerie Polička

NABÍDKA MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE POLIČKA
pro školkové, školní a zájmové skupiny
KVĚTEN – ČERVEN 2021

S ohledem na platná vládní nařízení je nutné sledovat aktuální
situaci na webových stránkách muzea. Vaše bezpečnost je pro nás
prioritou, před i během programu zajistíme veškerá hygienická
opatření.

Využijte naše venkovní „expozice“ a provětrejte se
svými žáky na prohlídce po nejzachovalejší gotické
fortifikaci ve střední Evropě nebo při procházkách
městem, kdy můžete obdivovat historické jádro
i moderní část města. Pokud to situace dovolí, stojí
za vidění interaktivní výstava k výročí 600 let od
vstupu husitských vojsk do Poličky, a to ŽIŽKA PŘED
BRANAMI, či interaktivní herna pro malé
i vetší děti HRÁTNICE.
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:

květen – červen: úterý – neděle: 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin

NABÍDKA pro období KVĚTEN – ČERVEN 2021
HRÁTNICE ANEB HRAVÁ RADNICE / 8. 5. – 30. 6. 2021
– hraní pro chytré hlavy i šikovné ruce
ŽIŽKA PŘED BRANAMI / 8. 5. – 30. 6. 2021
– interaktivní výstava k výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky

PRAVIDELNÁ NABÍDKA
GOTICKÉ OPEVNĚNÍ MĚSTA POLIČKY / květen – červen
– výlet do minulosti města Poličky…
PROCHÁZKA STARÝM MĚSTEM / květen – červen
– komentovaná procházka se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky…
PROCHÁZKA ZA MODERNÍ ARCHITEKTUROU / květen – červen
– komentovaná procházka se zastavením u architektonických památek města
Poličky postavených v období 1. republiky…

Více z naší nabídky najdete na www.cbmpolicka.cz

NABÍDKA pro období KVĚTEN – ČERVEN 2021

HRÁTNICE ANEB HRAVÁ RADNICE
Termín: 8. května – 30. června 2021
– hraní pro chytré hlavy i šikovné ruce
Cílová skupina: MŠ, 1. - 9. ročník ZŠ, prima – kvarta
Délka programu: dle časových možností účastníků cca 60 – 90 min.
Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk
a svět práce, Člověk a zdraví, Člověk a společnost a Člověk a příroda. Dle RVP – PV do oblastí Dítě
a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a psychika a Dítě a svět.
Vstupné: žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma
Všem, co si rádi hrají, oznamujeme, že se výstavní sály poličské radnice proměnily v jednu velkou
interaktivní hernu! Nevěříte? Přijďte se o tom přesvědčit a nudit se rozhodně nebudete!
Čekají na vás skládačky, hlavolamy, kvízy i dovednostní hry všeho druhu. Originální truhlářské
exponáty k nám připutovaly z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku a slibují zábavu pro malé,
větší i velké. Můžete si zahrát například minigolf, kuličky či kuželky. Z dílů postavit lomený oblouk,
pyramidu nebo pravěkou nádobu. Trpělivost prověříte při sestavování pohádkového orloje, taktiku u bitvy lodí, spolupráci u balancovníku a vědomosti ze zeměpisu u mapy světa. Herna je doplněna různými aktivitami pro všechny věkové kategorie z výstav našeho muzea.

NABÍDKA pro období KVĚTEN – ČERVEN 2021

ŽIŽKA PŘED BRANAMI
Termín: 8. května – 30. června 2021
– interaktivní výstava k výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky
Cílová skupina: MŠ, 1. – 9. ročník ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia
Délka programu: dle časových možností účastníků cca 60 – 90 min.
Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk
a společnost. Dle RVP – PV do oblasti Dítě a společnost.
Vstupné: žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

V roce 1421 se při svém tažení a snaze vymanit východní Čechy a Moravu z moci Zikmunda Lucemburského ocitl Jan Žižka z Trocnova před branami města Poličky… Jak to bylo
dál? Vše se dozvíte na výstavě!

NABÍDKA pro období KVĚTEN – ČERVEN 2021

MŠ a 1. - 3. ročník ZŠ: Přijďte s žáčky poznat neporaženého válečníka Jana Žižku z Trocnova
a odhalit všechna jeho tajemství. Děti si vylezou na vozovou hradbu, vyzkouší husitské
zbraně, zbroj, kroužkové košile a přilby, osedlají koně a obléknou gotický šat. Podaří se jim
přehodit vykrmenou svini přes hradby, jak zaznívá v poličské pověsti? Je husitské ležení
jen na ležení? Víme, jak Žižka vlastně vypadal? Pro tvořivé je připravena výroba pásky přes
oko a množství omalovánek. A jako bonus si ve fotokoutku uděláte originální třídní foto
„vymóděných“ práčat!

Výklad přizpůsobí lektor věku žáků, důraz bude kladen zejména na zážitkové poznávání.
4. - 9. ročník ZŠ, prima – kvarta: Kromě informací a zajímavostí o husitech a neporaženém

válečníkovi na vás čeká řada aktivit. Žáci si mohou vyzkoušet vylézt na vozovou hradbu,
přehodit vykrmenou svini přes hradby (jak zaznívá v poličské pověsti). Poznají, co vše se
děje v husitském ležení, a zjistí, jak mohl Žižka vypadat. Pro tvořivé je připravena výroba
pásky přes oko. Nechybí husitské zbraně, zbroj, kroužkové košile a přilby, které si mohou
vyzkoušet a potěžkat. Ani dámy nepřijdou zkrátka. Obléknou si gotický šat a ozdobí se
čelenkou či závojem. Žáci se pobaví u dotykového monitoru výrobou vitráže nebo u středověkých vtípků. A jako bonus si ve fotokoutku uděláte originální třídní foto!
Výklad přizpůsobí lektor věku žáků, důraz bude kladen zejména na zážitkové poznávání.

SŠ: Studenti sami zjistí a vypátrají informace a zajímavosti o Janu Žižkovi a husitské době.

Odhalí pravý význam husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci a vyzkouší si i mnohé
aktivity. Mohou si například na dotykovém monitoru vytvořit vitráž, prohlédnout si různá
vypodobení Jana Žižky, ověří své znalosti u časové osy, pomodlí se jako správná husitka a
pobaví se ve fotokoutku s textovými bublinami nebo u středověkých vtípků.

NÁMĚTY NA ŠKOLNÍ VÝLETY A EXKURZE

GOTICKÉ OPEVNĚNÍ MĚSTA POLIČKY
Termín: květen – červen
– procházka po části městské fortifikace
Cílová skupina: 1. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia
Délka programu: dle časových možností účastníků 50 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 Dějepis
Vstupné: děti/žáci/studenti 30,- Kč, učitelé zdarma
Polička byla založena r. 1265, a to na příkaz krále Přemysla Otakara II. Jakožto královské věnné
město měla Polička možnost se chránit postavením palisády a následně kamenného opevnění,
které se skládalo z hlavní hradby zesílené 19 věžemi, z parkánu, parkánové zdi, vodního příkopu
a valu. Do města se vstupovalo čtyřmi branami. Ve středověku se opevnění několikrát osvědčilo
v bojích. V pozdější době sloužilo jen jako policejní a správní hranice města. Do dnešních dnů se
dochovala hlavní hradba v celém okruhu 1200m. Při prohlídce se s žáky projdete po části masivního
ochozu hradby a vstoupíte do jedné z obranných věží. Dozvíte se, co je to barbakán a jakými
zbraněmi se tehdy bojovalo.

PRAVIDELNÁ NABÍDKA k expozicím muzea a NÁMĚTY NA ŠKOLNÍ VÝLETY

PROCHÁZKA STARÝM MĚSTEM
Termín: květen – 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.

PRAVIDELNÁ NABÍDKA k expozicím muzea a NÁMĚTY NA ŠKOLNÍ VÝLETY

PROCHÁZKA ZA MODERNÍ ARCHITEKTUROU
Termín: květen – 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

1. MUZEUM
2. PARKOVIŠTĚ - TYLŮV DŮM

PARKOVIŠTĚ - U HOTELU OPUS

