
 
Muzeum Novojičínska,p.o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 

NABÍDKA POŘADŮ PRO MŠ, ZŠ A SŠ VE ŠK. R. 2011/2012 

Příborská pobočka Muzea Novojičínska připravila několik pořadů pro žáky mateřských škol, základních škol a 

pro studenty středních škol. Přípravou pořadů pro školy muzeum vychází ze svého poslaní paměťové instituce 

zaměřené na kulturně-výchovné cíle. 

Pro ZŠ a nižší stupně víceletých gymnázií 
Člověk a lesní bohatství v Beskydech, od října 2011 do května 2012  

Interaktivní pořad! Tématem pořadu je vztah venkovského člověka v prostoru 

Západních Beskyd k lesu v minulosti.  
Člověk dnes využívá les úplně jinak a pro obyvatele venkova v této oblasti už les není tak existenčně důležitý. 

Dnes už jen těžko lze pochopit, co pro venkovského člověka les znamenal a už téměř netušíme jak materiál, 

který les poskytoval, venkovský člověk zpracovával, používal a využíval. 

Projekt se věnuje především technologiím vycházejícím z využití lesa a přírodních surovin, které byly pro 

obyvatele Západních Beskyd klíčové. 

Výstupem jsou tvůrčí národopisné dílny určené žákům a studentům z obcí okresů Nový Jičín a Frýdek – 

Místek. Národopisné dílny mají za úkol přístupnou formou představit a definovat vztah člověk k lesu v 

minulosti a aktivně představit zaniklé technologie využívající přírodní suroviny, které bylo možné v lese 

sebrat, utrhnout, useknout či uříznout. Prezentováno bude zpracování těchto surovin: dřevo – větve a 

samorosty, kůra, pryskyřice, listí stromů, kořeny stromů, šišky, pařezy – dentrotelmy, stromové houby – 

choroše, trávy. Bude se jednat o činné tvůrčí dílny, které nejen prakticky přiblíží zpracování těchto pro dnešní 

společnost již nezvyklých surovin, ale také si sami vyzkoušejí leccos vyrobit!  

Pořad se dělí na dvě části. První představí výklad etnografa doplněný promítáním autentických fotografií a 

dokumentů. Ve druhé se žáci aktivně zapojí v rámci tvůrčích národopisných dílen.  

Technologie a výroba:  
– choroše  

 - vužití pryskyřice ke svícení, ochraně oděvu a léčení, výroba loučí – „světidel“ 

žitečných předmětů v domácnosti ze samorostů (např., švrláků a podob.)  

, kořeny stromů jako spojovací materiál  

, nádoby z mosoru („ţivých „ pařezů“)  ajiné 

Autorem projektu je Mgr. Václav Michalička (externí přednášející na Ústavu evropské etnologie Filozofické 

Fakulty Masarykovy univerzity v Brně – předmět Člověk a les) etnograf specializující se na rekonstrukci 

tradičních technologií spjatých s prostorem lesa.  

Projekt je podpořen NADACÍ OKD – ŽIVOT MÁ MÍT HLOUBKU www.nadaceokd.cz  

Délka programu: cca 1,5 hodiny                                                                    Místo konání: Muzeum Příbor  

Vst.:                      15 Kč za osobu (pedag. doprovod zdarma)  

Termíny pro objednávku vstupu na program: každé pondělí 8.00 – 9.30; 10.00 -11.30; 12.00 – 13.30  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pro MŠ                                                                                                
Jak se žilo ve staré chaloupce, po celý rok 2011 a 2012 

Interaktivní beseda s etnografem Mgr. Václavem Michaličkou určená pro mateřské 
školy o životě obyvatel ve venkovských obcích v Beskydech a Pobeskydí.  
Beseda bude uskutečněna přímo ve vaší MŠ.  
Interaktivní beseda je určena pro svou nenáročnou a srozumitelnou formu pro mateřské školy.  

Vyprávění etnografa má za úkol dostupným způsobem přiblížit předškolním dětem život na venkově v 

dávných dobách.  Vyprávění bude oživeno zapojením dobových lidových nástrojů a autentických 

předmětů.  
Délka programu: cca 30 minut                                                       Místo konání: Přímo ve Vaší MŠ  

Cena:                    10 Kč za osobu (pedagogický doprovod zdarma)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontakt: 

Monika Chromečková 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor 

tel. 556 725 191,  e-mail: muzeumpribor@seznam.cz 

http://www.nadaceokd.cz/

