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V rámci projektů  
 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II 
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II 

 

 
 pořádáme v rámci Vlastivědy Hlučínska  

Exkurze po významných 
lokalitách na Hlučínsku  

 
 

 
 
 

                  
 

 
                  
PRO KOHO:  pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ (uvedeno u jednotlivých exkurzí) 
 
PŘIHLÁŠENÍ:  Probíhá prostřednictvím rezervačního systému na webu MAS Hlučínsko "zde". 

TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ DO 20. 9. 2020. Do poznámky, prosíme, uveďte počty žáků. 
Počet termínů:  jednostupňové školy = 1 termín 

dvoustupňové školy = 2 termíny (pro každý stupeň 1 termín)  
Zbývající exkurze proběhnou na jaře 2021. 
Po rezervaci termínu obdržíte potvrzující e-mail. Případné dotazy k náplni exkurzí 
zodpoví Radim Lokoč, tel. 776 602 644, ostatní dotazy Petra Hamelová tel. 
777 644 135.  

 
KDY, KDE, PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA:  uvedeno u jednotlivých exkurzí  
 
DOPRAVA: autobusová / vlastní / veřejná s proplacením – dle dostupnosti   
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Nabídka exkurzí:  

EXKURZE 1:   Středověké město / Hlučínské století 
 
Určeno pro:   4. – 5. třída 

    2. stupeň 
 
Počet účastníků:  dle kapacity autobusu (max. 50 osob) 
 
Termíny 2020:   27. 10., 5. 11., 6. 11., 10. 11., 20. 11., 24. 11. 
 
Lokalita exkurze:  Hlučín 
 
Abstrakt: 
Středověké město  
Program seznamuje děti se základními prvky města, přibližuje zásady urbanismu a ukazuje, jak se ve 
městech orientovat. Díky zdařilému modelu si děti vyzkoušejí roli lokátorů a postaví si své vlastní 
město. Program vrcholí procházkou po Hlučíně, kde děti nacházejí pozůstatky středověké zástavby 
a v praxi si ověřují, co se během první části dozvěděly. 
 
Část programu bude probíhat v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně. Na stavbě si ukážeme typické prvky 
gotického slohu a popíšeme si postupnou proměnu památky v jednotlivých staletích a to, jak se na její 
podobě podepsaly další umělecké slohy. Žáci se dovědí, jakou roli hrál kostel ve středověkém městě 
a čím byly ovlivněny jeho podoba a umístění. 
 
Hlučínské století  
Žáci nejprve zhlédnou krátký film, ve kterém se během několika minut na počítačově 
zrekonstruovaném hlučínském náměstí odehrají stěžejní milníky 20. století na Hlučínsku: odchod 
německé armády, příchod Čechoslováků, vítání Masaryka, Beneše, wehrmachtu, závěr války, únor 
1948, tryzna za Petra Bezruče, návštěva Ludvíka Svobody, první Máje a další. Následně budou žáci plnit 
úkoly ve stálé expozici Muzea Hlučínska. Druhá polovina programu se odehraje přímo na náměstí v 
Hlučíně. Zde žáci sami zjistí, co vše se v tomto prostoru změnilo. 
 
Harmonogram (* čas bude upřesněn podle vzdálenosti školy) 
8:00*   odjezd od školy 
8:30   začátek programu 
10:00   pauza a výměna skupinek 
12:00   konec programu 
12:30*   příjezd ke škole 
 
 
Průvodci:   PhDr. Jiří Neminář, Mgr. Michaela Lokočová 
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EXKURZE 2:   Život na hranici  
 
Určeno pro:      1. a 2. stupeň 
 
Počet účastníků:  dle kapacity autobusu (max. 50 osob) 
 
Termíny 2020:    6. 10., 27. 10., 3. 11., 5. 11., 6. 11., 10. 11., 12. 11., 19. 11., 20. 11., 24. 11. 
 
Lokalita exkurze:  Hlučín 
 
Abstrakt: 
Exkurze je tvořena muzejní programem v Muzeu Hlučínska. Žáci si vyzkoušejí úskalí života podél státní 
hranice. Vyplní si dobovou propustku a projdou pohraniční kontrolou. Dále se seznámí se státními 
útvary, které se na území regionu vystřídaly ve 20. století. Na závěr si vyzkoušejí, co je to šmuglování. 
 
Harmonogram (* čas bude upřesněn podle vzdálenosti školy) 
8:00*   odjezd od školy 
8:30   začátek programu 
11:00   konec programu 
11:30*   příjezd ke škole 
 
 
Průvodce:   PhDr. Jiří Neminář 
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EXKURZE 3:   Barokní umění na Hlučínsku 
 
Určeno pro:        2. stupeň 
 
Počet účastníků:  dle kapacity autobusu (max. 50 osob) 
 
Termíny 2020:   7. 10., 12. 10., 14. 10., 19. 10., 21. 10., 26. 10.,  

2. 11., 4. 11., 9. 11., 11. 11., 16. 11., 18. 11. 
 
Lokalita exkurze:  Kravaře/ Velké Hoštice / Bohuslavice / Hněvošice 
 
Abstrakt: 
Během programu se žáci seznámí s barokním slohem ve všech jeho uměleckých podobách 
(architektura, malířství, sochařství). Naučí se poznat jeho typické prvky, jak barokní umění vnímat, jak 
číst, rozpoznat a chápat jeho alegorie a symboliku (symbolika ctností a neřestí, alegorie smyslů, ročních 
dob, světadílů, antická mytologie, atributy světců atp.). V barokních prostorách zámku v Kravařích či 
kostelích ve Velkých Hošticích, Bohuslavicích nebo Hněvošicích jim lektor vysvětlí řemeslné techniky 
používané v baroku (iluzivní malba, imitace mramoru, technika fresky, intarzie a další). Program bude 
probíhat přímo v barokních památkách Hlučínska. 
 
Harmonogram (* čas bude upřesněn podle vzdálenosti školy) 
8:00*   odjezd od školy 
8:30   Kravaře 
10:30    Velké Hoštice / Bohuslavice / Hněvošice 
12:00*   příjezd ke škole 
 
 
Průvodce:   Mgr. Jiří Jung, Ph.D. 
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EXKURZE 4:   Hornická historie v Petřkovicích 
 
Určeno pro:      1. a 2. stupeň 
 
Počet účastníků:  dle kapacity autobusu (max. 50 osob) 
 
Termíny 2020:    8. 10., 9. 10., 22. 10., 23. 10., 23. 11., 25. 11. 
 
Lokalita exkurze:  Petřkovice 
 
Abstrakt: 
Hornictví v Petřkovicích představovalo pro obyvatele východní části Hlučínska důležitou formu obživy, 
na které byla v 19. a 20. století závislá podstatná část obyvatel z tamních obcí. Během programu se žáci 
dozvědí, jak moc ovlivnilo hornictví jejich život, jaká byla jejich práce v podzemí. Program začne 
návštěvou areálu jámy Anselm v Petřkovicích. Zde se žáci seznámí se vznikem uhlí, s počátky hornictví, 
doví se, jaká byla cesta uhlí z podzemí až na povrch do průmyslových podniků či domácností.  
 
Harmonogram (* čas bude upřesněn podle vzdálenosti školy) 
8:00*   Odjezd od školy 
8:30   Landekpark – prohlídka areálu 
9:30    Důlní expozice  
12:00*   Příjezd ke škole 
 
 
Průvodce:   Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavky na školy: 

 vyplnění Čestného prohlášení o počtu účastníků (formulář bude dodán) 
 

 pořízení cca 3 kvalitních fotografií (ostrých, vel. cca 2MB) a zaslání e-mailem na adresu: 
maphlucinskors@seznam.cz 
 

 vyplnění krátkého evaluačního dotazníku (zpětná vazba) 
 
 
 

Aktivita je realizována v rámci Implementace MAP a je plně hrazena z prostředků projektu MAP II. 


