28. 3. 2014 - 28. 2. 2015
BROUMOV, areál Veba

pro školy

MÍSTO PRO FANTAZII, HRU, TVOŘIVOST I SOUTĚŽ

Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00 hodin
Pro školy otevíráme od 9:00

Vs tup zd a rma pro š ko l n í v ýl e t y v Krá love h ra d e c ké m k ra ji
•

Nový školní rok 2014/2015 na výstavě Play

•

Po letních prázdninách nové workshopy, nové objekty v denním sále výstavy, nové nabídky.

•

Využijte naši výstavu, exkurze i workshopy pro Vaše školní vzdělávací programy. U nás bude
škola hrou po vzoru Jana Ámose Komenského.

•

Děti z Královéhradeckého kraje mají vstup v rámci školní skupiny na výstavu zdarma, ostatní
děti platí 40,- Kč/dítě, pedagogický doprovod do prostor výstavy je bezplatný.

VYUŽIJTE REZERVAČNÍ SYSTÉM NA STRÁNKÁCH WWW.PLAYBROUMOVSKO.CZ

• vstup zdarma děti ve věku 0 – 19 let •
• rezervační systém pro zajištění ideálního dne a času •
na stránkách www.playbroumovsko.cz
• otevřeno úterý – neděle, pro školní skupiny od 09:00 •
• nabídky regionálních partnerů •
• speciální cena za dopravu, kterou partner CDS Náchod zajistí až k Vaší škole •

Jak to bude při návštěvě školy probíhat?
1. rezervace školní skupiny na stránkách www.playbroumovsko.cz
2. při příjezdu u pokladny si školní skupinu vyzvedne kustod,
který děti odvede až do prostor výstavy
3. Batohy a svršky budou uloženy v šatně
4. Možnost využít svačinové místnosti s kapacitou pro celou jednu třídu
(případně dalších prostor ve tvůrčích dílnách)
5. Rozdělení do menších skupinek, po celou dobu prohlídky je k dispozici přátelský personál
6. Využít může každá třída také nabízené workshopy
7. Doba, kterou tu s námi strávíte je 2 – 3 hodiny
IDEÁLNÍ MÍSTO PRO ADAPTAČNÍ KURZY, ŠKOLNÍ VÝLETY, EXKURZE

VÝSTAVOU TO NEKONČÍ, UŽÍVEJTE BROUMOVSKA
Komplex Benediktinského kláštera v Broumově, jedinečná skalní města v Adršpachu,
Teplicích nad Metují nebo na Ostaši, Muzeum Papírových modelů,
Mlýn Dřevíček nebo sportovní aktivity v Centru Walzel v Meziměstí.
Výstava Play Broumovsko spolupracuje s regionálními partnery
a v rámci svého rezervačního systému pro Vaše školní zájezdy nabízí.
Možnost využití workshopů v rámci Vzdělávacího
a kulturního centra v klášteře v Broumově,
včetně PROHLÍDKY S LOUPEŽNICKÝM SYNKEM LOTRANDEM.
Spojení návštěvy výstavy a prohlídky skalních měst v Adršpachu
nebo Teplicích nad Metují včetně nové otevřeného Zámku v Adršpachu s další částí
výstavy Play a prvním horolezeckým muzeem v České republice. Využití nabídky speciálních
obědů pro školní skupiny v restauraci Švejk ve Wazlovce v Meziměstí, kde je možnost využít
i další nabídky nebo v areálu textilních závodů Veba a. s. v Broumově.

NOVÁ NABÍDKA JEDINEČNÝCH WORKSHOPŮ
Filmfárum
Projekt režisérky Lenky Wimmerové přímo v prostorách výstavy Play Broumovsko.
Žáci se na chvíli stanou filmovým štábem a ve skupinkách natočí vlastní video u objektu
v tmavém i světlém sále. Cena za workshop Filmfárum je 100,- Kč.

Hudební workshop – irská tradiční hudba pro začátečníky
Jedinečný hudební workshop obsahuje pro malé i velké.
Historický úvod, konstrukce flétny, nástroje diatonické a tradiční tóniny, charakteristika irské
hudby atd. Notový zápis a způsob hry (prstoklad, foukání) - praktické cvičení. Přestávka - 15
min. až 30 min. (svačina, oběd, PLAY). Charakteristika irského notového zápisu a výuka hry
vybraných irských skladeb. Společný irský orchestr whistlé tin - výuka skladby hrané na 3-4 hlasy

Labyrintem světa k ráji srdce (literární dílna)
Prožitková literární dílna inspirovaná myšlenkami Jana Amose Komenského, zvláště
knihou Labyrint světa a ráj srdce. Z ní vycházeli tvůrci dlouhodobého projektu ORBIS
PICTUS PLAY, na kterou navázala putovní výstava Play Broumovsko.
Délka dílny je 60 minut. Proběhne v prostorách výstavy a přilehlé učebně. Určeno dětem a
mládeži od 13 let. Ideální skupina do 20 žáků. Dílnu vede Božena Karlíková, učitelka českého
jazyka. Převažují prožitkové a hravé metody v duchu pedagogiky Komenského.

Broumovské stopy Lojzíka Jiráska (literární exkurze)
„Umřu-li, pochovejte mne doma.“ Věta, kterou napsal jedenáctiletý Jirásek po příjezdu do
Broumova, naznačuje, čím se exkurze zabývá. Pětiletý studijní pobyt budoucího spisovatele
v tomto městě přinesl zajímavé příběhy, které účastníci postupně odhalí při procházce po
autentických místech Jiráskových dětských zážitků - i velikáni byli kdysi dětmi.
Délka exkurze je 90 minut (možno zkrátit). Proběhne v ulicích a parku v Broumově, při nepřízni
počasí v náhradních prostorách. Určeno dětem a mládeži od 10 let. Ideální skupina do 20 žáků
dílnu vede Božena Karlíková, učitelka českého jazyka. Převažují prožitkové a hravé metody
v duchu pedagogiky Komenského. Podnět čerpán z knihy Jana Meiera Broumovsko&literatura.

Věda a technika na Play
Při prohlídce výstavy žáci a studenti řeší formou jednoduchého testu základní vědecké
poznatky, týkající se jednotlivých exponátů.
Test se rozesílá školám, které jej mohou žákům poskytnout a namnožit. Výsledky testu s žáky
projdeme po skončení prohlídky. Vhodné pro žáky 2. stupně ZŠ a pro studenty SŠ.

PŘIPRAVÍME PRO VÁS
PROGRAMY NA MÍRU
V rámci nabízených služeb Vám zajistíme program na míru včetně doporučení nebo zajištění
ubytování a stravy pro Vaše školní výlety a exkurze. Program přizpůsobíme věku a počtu žáků
a nabídneme doprovodné workshopy nebo třeba rozšířenou výuku fyziky.

VYFOTÍME VÁS, VYTISKNEME
A CELÁ TŘÍDA SI ODVEZE DÁREK V PODOBĚ OBRAZU.
Ten si pak můžete vyvěsit ve Vaší třídě.

Podrobné informace o výstavě, soutěži a všem dalším naleznete na stránkách
www.playbroumovsko.cz
včetně rezervačního formuláře pro školy.
Neváhejte, toto je jedinečná šance. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Záštitu nad projektem převzal – Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje a Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.
Hlavní partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partner

Partneři
REKLAMA & MARKETING
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Chcete netradiční památku? Celou Vaši třídu vyfotíme na Vámi vybraném místě,
ve spolupráci s tiskárnou Centrum služeb Broumov vytiskneme,
zarámujeme a odvezete si tak krásnou památku. Dopíšeme datum a název Vaší školy.

