
VARIABILITA PROGRAMŮ 
BALÍČKY 
 - Program spojený s prohlídkou muzea, dílna s výstavou, dílna s animací, nebo s pracovními listy 
 
PROGRAMY NA MÍRU 
- Pro skupiny se specifickými požadavky, osoby s hendikepem, úpravy programu pro větší skupiny… 
 
 
Příklady BALÍČKŮ: 
 
Název pořadu:  
BALÍČEK: CESTA KAMENE A VÝROBA OLIVÍNOVÉHO ŠPERKU  

   (variantou je dílna GRANÁTOVÉ SRDCE) 
 
Popis obsahu:  
Balíček zahrnuje prohlídku celého muzea formou interaktivní zábavně poučné stezky, prohlídku 
výstav konaných v rámci muzea a řemeslnou dílnu – v tomto případě výrobu šperku se vsazeným 
Olivínem.  
Bližší popis viz níže 
 
Délka trvání:                                               150 - 180 min. 
Pro věkovou kategorii:                               ZŠ (od 3. třídy), SŠ 
Termín konání:                                            celoroční 
Místo konání:                                               muzeum 
Minimální a maximální počet žáků:         neomezeno ( dle dohody) 
Cena:      50 Kč na osobu 
 
 
Název pořadu:  
BALÍČEK: TEMATICKÁ ANIMACE (podle zvolené výstavy) ZAKONČENÁ TEMATICKOU ČI JINOU 
VYBRANOU DÍLNOU  

    
Popis obsahu:  
Balíček zahrnuje prohlídku dané výstavy formou dramaticko-zážitkového programu pro děti 
a tematickou, nebo po domluvě i jinou vybranou dílnu.   
Bližší popis viz níže 
 
Délka trvání:                                                150 - 180 min. 
Pro věkovou kategorii:                               ZŠ, SŠ 
Termín konání:                                            celoroční 
Místo konání:                                               muzeum 
Minimální a maximální počet žáků:         neomezeno ( dle dohody) 
Cena:      40 Kč na osobu 
 
 



Název pořadu:  
CESTA KAMENE – Interaktivní zábavně poučná stezka 
 
Popis obsahu:  
Tato stezka provází své „cestovatele“ zábavnou formou stálými expozicemi našeho muzea  – expozicí 
mineralogie, drahých kamenů a etnografie. Na Cestě kamene provází „cestovatele“ pracovní list, 
který není tradičním didaktickým materiálem klasického formátu, ale jedná se o pestrou skládanku – 
hru, kterou si „cestovatelé“ v expozicích postupně skládají. 
 
Délka trvání:                                                60 min. – 90 min. 
Pro věkovou kategorii:                               ZŠ (od 3. třídy), SŠ 
Termín konání:                                            celoroční 
Místo konání:                                               muzeum 
Minimální a maximální počet žáků:         neomezeno ( dle dohody) 
Cena:     10 Kč (pracovní list), 20 Kč (skupinová cena za prohlídku  

celého muzea) na osobu 
 
Upřesňující popis: 

Tato stezka provází své „cestovatele“ stálými expozicemi našeho muzea – expozicí 
mineralogie, drahých kamenů a etnografie. Kontinuálně seznamuje návštěvníky na 12 zelených 
pointech se vznikem kamene, nalezišti, způsoby těžby, rozdílnými krystalickými strukturami, 
fyzikálními vlastnostmi, se způsoby určování pravosti. Pokračuje způsoby opracování, broušení, 
leštění až po návrh šperku a jeho náročné klenotnické zpracování. 

Na cestě kamene provází své „cestovatele“ pracovní list, který není tradičním didaktickým 
materiálem klasického formátu, ale jedná se o pestrou skládanku – hru, kterou si „cestovatelé“ v 
expozicích postupně skládají. Nebudeme prozrazovat název hry, ale ponecháme trpělivým 
„cestovatelům“ překvapení a radost, odnést si tuto hru s sebou domů jako vzpomínku na turnovské 
muzeum. Další jedinečnost v sobě pracovní listy nesou v možnosti využít jich jako plochu pro otisky 
razítek, šablon, perforace, frotáže apod. – nejsou určené pouze pro zápis informací. 

Celá stezka je vytvořena našimi muzejními lektory a pedagogy tak, aby měly děti 
(„cestovatelé“) možnost pracovat nejen mentálně, ale aby zapojily také jemnou a hrubou motoriku. 
Jednotlivé činnosti jsou koncipovány tak, aby se bavili chlapci i děvčata, kteří se stávají mineralogy, 
brusiči, klenotníky. „Cestovatelé“ mají možnost během této stezky pracovat nejen s kopiemi 
sbírkových předmětů, ale také s originály – což může být pro mnohé opravdovým zážitkem. 
Tak šťastnou cestu! 
 
 
+ Pro dopolední program možno spojit s výtvarně-řemeslnou dílnou.  
Jako vhodné propojení doporučujeme dílnu výroby granátového šperku nebo šperku se vsazeným 
olivínem (možno však vybrat i jinou dílnu).  
Pozn.: Větší skupinu lze rozdělit na dvě party. Jedna skupinka jde na Cestu kamene, druhá tvoří 
v dílně a naopak. 
 
 
 



Název pořadu:  
DÍLNY Z KAPSY 

- Granátové srdce 
- Olivínový šperk 
- Bylinková mýdla 

 
 
Popis obsahu: 
Dílny, které proběhly v minulosti a setkaly se s velkým úspěchem. 
Na požádání je možné je znovu připravit. 
 

1. Dílna: GRANÁTOVÉ SRDCE – výroba šperku osazeného českými granáty 
 

Popis obsahu: 
Žáci si vytvoří šperk (závěs na krk) v podobě tepaného drátěného srdce, které osází českými 
granáty. Hotové srdce zavěsí na lanko a celý šperk mohou ještě různě doplnit rudými korálky.  
  
Délka trvání:                                                90 min. 
Pro věkovou kategorii:                               ZŠ (od 3. třídy) 
Termín konání:                                            po domluvě 
Místo konání:                                               Kamenářský dům 
Minimální a maximální počet žáků:        max. 30 dětí 
Cena:     40,- Kč na osobu 
 

 
 
 
2. Dílna: OLIVÍNOVÝ ŠPERK – výroba šperku se vsazeným olivínem 
 

Popis obsahu: 
Žáci si vytvoří šperk (závěs na krk) se vsazeným olivínem. Při výrobě šperku využijí bižuterní 
komponenty, tenký drát, závěsné lanko, skleněné korálky rokajl a samozřejmě olivín. 
  



Délka trvání:                                                90 min. 
Pro věkovou kategorii:                               ZŠ (od 2. třídy), možno i SŠ 
Termín konání:                                            po domluvě 
Místo konání:                                               Kamenářský dům 
Minimální a maximální počet žáků:        max. 30 dětí 
Cena:     40,- Kč na osobu 
 
 
 

3. Dílna: BYLINKOVÁ MÝDLA – výroba vonného bylinkového mýdla 
 

Popis obsahu: 
Žáci si vyrobí své vlastní vonné bylinkové mýdlo a uloží si ho do vlastnoručně pokresleného 
pytlíčku. 
 
Délka trvání:                                                90 min. 
Pro věkovou kategorii:                               ZŠ (od 1. třídy) 
Termín konání:                                            po domluvě 
Místo konání:                                               Kamenářský dům 
Minimální a maximální počet žáků:        max. 30 dětí 
Cena:     40,- Kč na osobu 
 
 

 
 



 
Název pořadu:  
VÁNOČNÍ DÍLNY 
 
Popis obsahu: 
Každoročně pořádané vánoční dílny se zaměřují převážně na výrobu zvykoslovných a tradičních 
předmětů z různých materiálů. Důraz je kladen na řemeslnou techniku.  
 
Délka trvání:                                                90 min. 
Pro věkovou kategorii:                               ZŠ, SŠ 
Termín konání:                                            cca měsíc před svátky 
Místo konání:                                               Kamenářský dům 
Minimální a maximální počet žáků:        max. 30 dětí 
Cena:     40 – 50 Kč na osobu 
 
Název pořadu:  
VELIKONOČNÍ DÍLNY 
 
Popis obsahu: 
Každoročně pořádané velikonoční dílny se zaměřují převážně na výrobu zvykoslovných a tradičních 
předmětů z různých materiálů. Důraz je kladen na řemeslnou techniku.  
 
Délka trvání:                                                90 min. 
Pro věkovou kategorii:                               ZŠ, SŠ 
Termín konání:                                            cca měsíc před svátky 
Místo konání:                                               Kamenářský dům 
Minimální a maximální počet žáků:        max. 30 dětí 
Cena:     40 - 50 Kč na osobu 
 

Název pořadu:  
TEMATICKÉ DÍLNY - VÝSTAVNÍ 
 
Popis obsahu: 
Cílem tematických tvůrčích dílen je doplnit probíhající výstavy. Pomocí výtvarné či řemeslné techniky 
jsou žáci seznamováni s tématem výstavy a vyrábějí si předměty s ním související. 
Aktuální nabídka dílen je zveřejňována na webových stránkách muzea (www.muzeum-turnov.cz). 
 
Délka trvání:                                                90 min. 
Pro věkovou kategorii:                               ZŠ, SŠ 
Termín konání:                                            odvíjí se od termínu dané výstavy 
Místo konání:                                               Kamenářský dům / Muzeum 
Minimální a maximální počet žáků:        max. 30 dětí 
Cena:     40,- Kč na osobu 
 



Název pořadu:  
TEMATICKÉ ANIMACE  - VÝSTAVNÍ 
 
Popis obsahu: 
Dramaticko-zážitkový program pro děti, které získávají zábavnou formou a v pohybu doprovodné 
informace k probíhajícím výstavám. Pod vedením lektorky objevují taje v nich ukryté. 
Aktuální nabídka animací je zveřejňována na webových stránkách muzea (www.muzeum-turnov.cz). 
 
Délka trvání:                                                90 min. 
Pro věkovou kategorii:                               ZŠ, SŠ 
Termín konání:                                            odvíjí se od termínu dané výstavy 
Místo konání:                                               Muzeum 
Minimální a maximální počet žáků:        max. 30 dětí 
Cena:     40,- Kč na osobu 
 

 

 

 


