Nabídka NNO Tišnovsko - vzdělávací programy pro školy a školky pro školní rok
2019/2020
INSPIRO - středisko volného času Tišnov
Mgr. Ivana Kroutilová, 737 331 437
reditelka@svcinspiro.cz
www.svcinspiro.cz
http://www.svcinspiro.cz/nabizime/vyukove-programy/
Zdravý životní styl:
Zdravý talíř - porcchy příjmu potravin - zásady zdravé výživy, 6. - 9. ročník ZŠ, SŠ
"Cvičení jako na party" - spojení tance a fitness cvičení, MŠ, 1. - 5. ročník ZŠ
Pohybové hry bez pomůcek, 1. - 5, ročník ZŠ
Pohybové hry na rozvoj spolupráce, 1. - 5. ročník ZŠ
První pomoc - krok za krokem, 1. - 5. ročník ZŠ
Ekologie:
Nemocná planeta - třídění odpadu, MŠ, 1. - 2. ročník ZŠ
Recyklace - odpady, 3. - 5. ročník ZŠ
Klimatické změny na Zemi, 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ
Kde se bere čokoláda - nahlédnutí do tajů výroby čokoláldy, 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ
Příroda:
Půda základ života - kde se vzala a kdo ji potřebuje k životu, 4. - 6. ročník ZŠ
Cyklus - rok v přírodě - jaro, léto, podzim, zima - co se děje v přírodě během roku, MŠ, 1. - 3 ročník ZŠ
Kouzelný svět bylin - "Není na světě bylina, aby na něco nebyla", 2. - 5. ročník ZŠ
Jak roste chleba - jak složitá a dlouhá je cesta k upečení chleba, 2. - 5. ročník ZŠ
Co ukrývá Květnice? - minulost i současnost (terénní program), 4. - 6. ročník ZŠ
Stromy na Tišnovsku (terénní program), 6. - 9. ročník ZŠ, SŠ
Voda - koloběh vody v přírodě, 3. - 5. ročník ZŠ
Voda v krajině - jak je důležité zachovat vodu pro další generace, 6. - 9. ročník ZŠ, SŠ
Vodní bezobratlí - čistota vody, určování biotického indexu (terénní program), 3. - 9. ročník ZŠ, SŠ
Prtačí svět - krmítko v zimě, jak se o sebe ptáci starají, 1. - 4. ročník ZŠ
Ptáci - ptačí říše (terénní program), 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ
Kožíšci - kontakt se zvířaty, MŠ, 1. - 2. ročník ZŠ
Život na venkově - proč lidé chovají domácí a hospodářská zvířata, 1. - 3. ročník ZŠ
Krteček - seznámení s původci našich oděvů, MŠ, 1. - 3. ročník ZŠ
Vlastivěda, zeměpis, historie:
Místo kde žiji - zajímavosti České republiky, 3. - 5. ročník ZŠ
Kontinenty - putování po planetě Zemi, 6. - 9. ročník ZŠ
Tajemství Tišnova - historie města (terénní program), 3. - 5. ročník ZŠ
Krajina a taje Tišnova (terénní program), 6. - 9. ročník ZŠ
"Slavní lidé města Tišnova" - obyvatelé města, 4. - 9. ročník ZŠ, SŠ
Sváteční programy:
Český rok - naši předkové, zvyky a tradice, 2. - 5 ročník ZŠ
Věnec adventního času - tradiční podoba vánočních svátků, 1.-3. ročník ZŠ
Výtvarné programy:
Dráteníci - drátenické řemeslo, práce s drátem, 5.-9. ročník ZŠ, SŠ
Pedig - košíkářské kouzlo, 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ
Ruční papír - výroba ručního papíru, 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ

Rozvojové a kariérní programy:
Dobrý start - spolupráce ve třídě, 6.-9. ročník ZŠ, SŠ
Finanční gramotnost - peníze a jejich hodnota, 4. - 9. ročník ZŠ, SŠ
Kam a jak po základce - jak fnguje svět práce, 8. - 9. ročník ZŠ

Městská knihovna Tišnov
Edita Hečová, 549 121 004
edita.hecova@kulturatisnov.cz
www.mktisnov.cz
Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:
https://www.mktisnov.cz/sluzby/vzdelavaci-akce/akce-pro-2-stupen-zs-a-ss/
Tolkien a jeho svět - beseda o spisovateli J.R.R.Tolkienovi vč. aktivit dětí ro orzvoj kritického myšlení, pro 7
Informační lekce - Zorientuj se v knihovně - jak se orientova, jak vyhledat knihu, …pro 6. ročník ZŠ
Mediální výchova - Jak nepodlehnout médiím a reklamě, pro 8. - 9. ročník ZŠ
Na internetu bezpečně - cyklus přednášek o informační bezpečnosti (5. ročník Co vše se dá dělat na
internetu; 6. ročník Virtuální komunikace; 7. ročník Kyberšikana)
Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ:
https://www.mktisnov.cz/sluzby/vzdelavaci-akce/akce-pro-ms-a-1-st-zs/
Beseda: Vesels s Ondřejem Sekovou - beseda ke 120. výročí narození autora, MŠ, 1. - 5. ročník ZŠ
Dílna: Hrátky se zvířátky - knihy o přírodě a zvířátkách, MŠ, 1. - 5 ročník ZŠ
Mateřské školy:
Z pohádky do pohádky - pozvánka do knihovny pro mateřské školy - seznámení s knihovnou
Základní školy:
Korálková olympiáda - pozvánka pro děti ze školních družin (zábavné odpoledne)
Rok Ondřeje Sekory - povídání o autorovi, 1. - 3. ročník
Abeceda není věda - první návštěva knihovny, 1. ročník
Svět Josefa Lady - beseda ke 130. výročí narození národního umělce
Srdce a křídla Heleny Zmatlíkové - beseda o významné české autorce
Záraky Martiny Drijverové - beseda o současné spisovatelce
Vesele s Ondřejem Sekorou - beseda o jednom z nejoblíbenějších autorů dětských knih
Astrid z Wimmerby - povídání o životě a díle Astrid Lindgrenové
Království dětství a poezie - povídání o životě a díle Jiřího Trnky
Hledání radosti Františka Nepila - povídání o životě a díle autora
České a moravské pověsti - beseda o pověstech pověrečných, historických, místních a národních
Velký pohádkář Václav Čtvrtek - autorovo dětství a rodný dům Čtvrtkových pohádek ve městě Jičíně
Lekce informační výchovy - Dobrý čtenář knihovny 1.-2. ročník; Knihovna, škola a moje záliby 3.-5. ročník;
Po internetu do knihovny 4.-5. ročník

Galerie Josefa Jambora Tišnov
PhDr. Marta Sylvestrová, 778 498 589
Mgr. Radka Kaclerová, 730 167 598
galerie@kulturatisnov.cz
https://www.mekstisnov.cz/galerie

https://www.facebook.com/GalerieJosefaJambora/
Stálý edukační program pro školy nabízený celoročně:
Příběh jedné galerie - historické fotografie budovy a její architektonické proměny, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ
Edukační program k výstavě BOOM!!! GRRR!!! BANG!!! Vše se hýbe? (1.6. - 29.9.2019):
Můj super hrdina - z říše fantazie, MŠ a 1. stupeň ZŠ
Hmm … tak jak začít? - školní časopis, vizuální jazyk komiksu, 2. stupeň ZŠ a SŠ
Edukační program k výstavě fotografií Petra Daniela Hodina mezi psem a vlkem (16. 10. - 26. 11. 2019):
Průhledné krajiny - mohou být fotografie básněmi?, doporučeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Kresba světlem - fotografie, básnění a seznámení s technikami tvůrčího psaní, 2. stupeň ZŠ a SŠ
Edukační program k výstavě Marka Thera Kusch! (2. 12. 2019 - 1. 3. 2020):
Stíny předků - výstava, která nás přenese do doby před více než 100 lety, MŠ a 1. stupeň ZŠ
Vůně, chutě a obrazy domoviny - výstava kreseb - jak vypadaly domovy a krajina Tišnovska před 1.

Podhorácké muzeum Předklášteří
PhDr. Irena Ochrymčuková, 549 412 293
i.ochrymcukova@muzeumbrnenska.cz
predklasteri.muzeumbrnenska.cz
http://predklasteri.muzeumbrnenska.cz/cs/1694-aktualne.aspx?sid=22&lid=1344
Ke každé výstavě edukační program a doprovodné akce pro školy, příp. školky. Školám je zasíláno pozvání,
na www jsou aktuální programy vyvěšeny; celoroční program: Skrytá tajemství mineralogie, pro 2. stupeň
Pro mateřské školy:
Hravé muzeum - k výstavě Co všechno je muzeum… - muzeum jako živé místo plné zábavných her a úkolů
Do muzea za dinosaury - k výstavě Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana (od 24.3.2019)
Pro 1. stupeň ZŠ:
Dobrodružství v muzeu - k výstavě Co všechno je muzeum… (od 18.5.2019)
Do muzea za dinosaury - k výstavě Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana (od 24.3.2019)
Pro 2. stupeň ZŠ:
Skrytá tajemství mineralogie - k expozici Mineralogie Tišnovska (celoročně)
Proč potřebujeme muzeum? - k expozici Mineralogie Tišnovska (celoročně)
Dinosauři: záhady a tajemství - k výstavě Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana (od 24.3.2019)
Pro Gymnázina a SŠ:
Překvapivá geologie - k expozici Mineralogie Tišnovska (celoročně)
Moje muzeum - k expozici Mineralogie Tišnovska (celoročně)
Dinosauři: záhady a tajemství - k výstavě Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana (od 24.3.2019)
Připravované výstavy podzim 2019:
Sametová revoluce - výstava k 30. výročí událostí v listopadu 1989 s důrazem na situaci na Tišnovsku
Jídlo zimního času - výstava s podtitulem Od Dušiček po Hátu s dobrotami našich pra a prababiček je
zaměřena na různé druhy jídla, zejména pečiva, z období kalendářního roku od svátku Všech svatých až po

Královničky
Eva Kratochvílová
traktorakrokodyl@gmail.com
Angatar:
zhudebněná pohádka na motivy knihy českého cestovatele Miloslava Stingla - Tvůj kamarád z Grónska
(Eskymáci) + workshop - děti zpívají a vyrobí si loutku/omalovánku, tak se katvině účastní děje
Královničky:
1) cyklus lidových písní, vydáno CD, pořádají výukové koncerty pro děti MŠ (CD traktorakrokodyl@gmail.com, výukové kencerty - nesporova.adela@gmail.com)
2) představení pro děti MŠ a ZŠ (bude na jaře 2020)
Vlaštovky:
české písně o vlaštovkách, chystá se CD, koncerty a povídání o vlaštovkách, tématické dílničky
Betonová sukně:
představení/pohádka (Myší kožíšek), budou zkoušet od října 2019

Spolek Odyssea Tišnov
Vrchlického 412, 666 01 Tišnov
Václav Kappel, 733 155 835
lukostrelbatisnov@gmail.com
http://lukostrelbatisnov.cz/
Nabízíme lukostřelecký program pro MŠ i ZŠ na Lukostřelnici v Tišnově (areál letního kina), s putovní

MgA. Pavlína Mariánková, DiS.
pavlina.mariankova@gmail.com
www.marianka.info
MgA. Radim Hanousek
www.radimhanousek.cz
Hudební
Zvuk,
tón,výukový
malované
program
partitury:
pro 1. a 2. stupeň ZŠ - rozvoj hudební představivosti, symbolické vnímání,
inspirace pro vlastní hudební tvoření; fenomén hudby a její vývoj; přiblížení některých hudebních pojmů
hravou formou; fenomén ticha; příběh, hry a improvizace se zvuky a tóny; malované partitury - propojení
hudby a výtvarna

MgA. Pavlína Mariánková, DiS.
pavlina.mariankova@gmail.com
www.marianka.info
Výroba domácí kosmetiky - workshopy
DIY kosmetika z přírodních surovin, šetrná a ekologická ( pro dospělé , workshop obsahuje výrobu 1 - 2

Tuhý šampon, bomba do vany, koupelová směs, pasta na zuby, řasenka, odličovač očí, balzám na rty,
látková pleťová maska, hydratační pleťový krém, tělový krém, pěna na holení, voda po holení, domácí
Hudební workshopy pro zájemce
Kreativita v hudbě, práce s hlasem, muzikoterapie (pro dospělé, pro děti)
Práce s hlasem, dechem, tělem; pohyb, imaginace, relaxace; improvizace; vibrace, rezonance, ticho;
rytmus, rytmické nástroje; nástroje v přirozeném ladění; blues, shruti box; looper

Muzeum města Tišnova
Mgr. Blanka Křížová, 777 506 019
muzeum@kulturatisnov.cz
https://www.mekstisnov.cz/muzeum
Stálá expozice mapující historii a přírodu Tišnova a okolí.

Knihovna Železné
Radmila Pavlíčková, 604 266 485
radmila.pavlicek@seznam.cz
http://knihovnazelezne.webk.cz/pages/uvod.html
Noc s Andersenem, vždy v dubnu, pro děti 6 - 11 let, program vždy podle tématu celorepublikové akce

Galerie Patriot
Tomáš Buzrla, 777 603 552
tomas@galeriepatriot.cz
http://www.galeriepatriot.cz
Komentované prohlídky expozice pro školy a školky

Oblastní charita Tišnov, NZDM
Jana Boudná, DiS., 739 247 942
jana.boudna@tisnov.charita.cz
https://tisnov.charita.cz/
Vzdělávací programy nenabízí, ale každé úterý na klubu Tišnov v době 12:30 - 13:30 je vymezena doba na

Tigal, o.s.
Mgr. Tomáš Zouhar
info@tigal.cz
http://www.tigal.cz/

Každoroční vánoční výchovné koncerty, spolupořádají Den hudby, další vzdělávací akce připravují se ZUŠ

Základní umělecká škola Tišnov, p.o.
Mgr. Tomáš Zouhar
zus@zustisnov.cz
www.zustisnov.cz
Základní umělecká škola Tišnov nabízí všem mateřským i základním školám výukové vzdělávací programy v
oborech hudební, taneční, dramatický a výtvarný, a to i na základě individuálních požadavků jednotlivých
škol. Současně pořádá pravidelný nábor dětí, recitály, besídky či koncerty svých žáků.

