týden dětí
MOR A V S KÉ
ZEM S KÉ
MUZ E U M

s Moravským zemským muzeem 2011
Program pro vás připravilo Dětské muzeum ve spolupráci s pracovníky entomologického,
geologicko-paleontologického, botanického, zoologického a hudebního oddělení, Archelogického
ústavu a Pavilonu Anthropos a správy budov MZM v Brně.
Pondělí 22. 8.: Z muzea do terénu aneb Kde, kdy, jak a proč?
Zahájíme programem v entomologickém depozitáři, kde se dozvíme řadu zajímavostí o pozoruhodné
říši hmyzu a budeme mít příležitost si prohlédnout běžné středoevropské i unikátní tropické exponáty.
Potom nahlédneme do historického herbáře botanického oddělení a se zapojením čtyř smyslů budeme
poznávat vybrané léčivé bylinky včetně ochutnávky různých druhů čajů.
Odpoledne nás čeká terénní průzkum v lokalitě Stránská skála s určováním paleontologických
i entomologických nálezů. Při troše štěstí zde můžeme nalézt i druhohorní zkameněliny.
Úterý 23. 8.: V zámku i podzámčí aneb Nerozzlobte Suchého Čerta
Dvoudenní výlet začne na zámku v Jevišovicích hudebním programem spojeným s prohlídkou
zámeckých hudebních nástrojů a ukázkami hry na nejzajímavější z nich.
Poté bude následovat prohlídka interiéru a expozic zámku s legendou o Suchém Čertovi, hry v okolí
zámku a návštěva nejstarší přehrady v Evropě.
Na odpoledne bude připraven hravý archeologický program s výtvarnou dílnou na téma nejstarší
umění. Jako zdroj inspirace poslouží sbírka neolitických Venuší archeologa Františka Vildomce a místní
expozice pravěkých nástěnných maleb.
Ve večerním programu nebude chybět táborák a poté nás bude čekat nocleh pod jednou střechou
se zámeckým strašidlem.
Středa 24. 8.: Expedice Voda-louka-les aneb Koukej, abys viděl
Po příjezdu z Jevišovic věnujeme dopoledne návštěvě unikátní muzejní přírodovědné lokality Betlém
u Novomlýnských nádrží, kde se dozvíme spoustu zajímavostí o zvířatech, které zde žijí i práci zoologů
ochranářů. Když se budeme chovat tiše, určitě některá zvířátka i uvidíme.
Po obědě budeme v místním lese hledat a určovat houby a za pomocí hravého pracovního listu
se zaměříme i na pátrání po lesních i lučních rostlinách. V rámci celého dne bude mimo jiné probíhat
soutěž o nejzajímavější nález, nejúspěšnějšího houbaře a nejšikovnějšího botanika.
Čtvrtek 25. 8.: Cestujeme v čase aneb Jak se žilo v pravěku
Ve workshopu Pavilonu Anthropos se přeneseme do doby kamenné a na vlastní kůži si ověříme,
že to naši předkové vůbec neměli lehké. Pokusíme se rozdělat oheň pomocí kamenného křesadla,
vyzkoušíme si práci v kuchyni podobné té jakou provozovali pravěcí lovci, upečeme si obilné placky
na horkých kamenech a svoje střelecké dovednosti si ověříme během ukázek techniky lukostřelby
v různých pravěkých dobách. Jako bonus nás čeká možnost vyzkoušet si rekonstrukci obličeje pravěkých
lebek.
Tato část programu je připravena ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Policie ČR a Ústavem
antropologie PřF MU
Pátek 26. 8.: Bez práce nejsou koláče aneb Finále s Dětským muzeem
Po inspiraci ve výstavách Sousedé na talíři a Koloniál u pana Bajzy nás čeká velký hravě-tvořivý
workshop „Bez práce nejsou koláče“, kde si vyzkoušíme nejenom svoje degustátorské schopnosti,
ale sami si vytvoříme a upečeme několik druhů běžného i svátečního pečiva, které si pak vlastnoručně
ozdobíme a samozřejmě i sníme. V závěru proběhne vyhodnocení celého týdne s předáním cen
a upomínkových předmětů.

www.mzm.cz

Přihlášky přijímá: Dětské muzeum, Moravské zemské muzeum, Kobližná 1, 659 37 Brno
telefon: 533 435 274 nebo 371, e-mail: detskemuzeum@mzm.cz, kapacita omezena!
Cena pětidenního programu (včetně 4 obědů, 1 večeře a snídaně): 1 300 Kč

