
RELIKVIÁŘ PRO KAŽDÉHO  
 

Anotace       Relikviář svatého Maura patří spolu s korunovačními klenoty  
k našim nejvzácnějším zlatnickým památkám. Víte ale, co se pod slovem relikviář skrývá? Jak vypadá  
a jaký měl význam? Napínavý příběh relikviáře budete odhalovat hmatem, zrakem a sluchem 
za pomoci unikátního modelu relikviáře, animovaného filmu a komiksu. Vaše pátrání 
bude odměněno návštěvou trezorové místnosti s originálem relikviáře svatého Maura. 
 
Vazba na RVP                  
Vzdělávací oblasti  
Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a svět práce. 
Průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana. 
Rozvíjené klíčové kompetence
K učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské. 
Klíčová slova   
Relikvie, relikviář, světec, model.

Délka programu:    45 minut   
Cena:    90,- Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma 
 
Objednávání                         
Na prohlídku je třeba se předem objednat na tel. čísle +420 353 999 394 nebo na e-mailové adrese 
becov.rezervace@npu.cz (v případě e-mailové objednávky je možné s programem počítat až po 
potvrzení rezervace). Program lze uskutečnit v měsících září, říjen, duben, květen a červen.  
 
Počet žáků 
S ohledem na prostory, v nichž program probíhá, doporučujeme max. 25  žáků ve skupině.  
Poznámka 
Vhodné pro 3. – 5. třídu ZŠ. 
 
 
 

     VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ ROK  2019/2020

Základní škola _ I. stupeň 

Program je nabízen také v rámci projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na školní rok 2019/20 podpořeného 
ze strany MŠMT.  Metodickou podporu poskytuje Odbor edukace a dalšího vzdělávaní NPÚ, oddělení edukace.



PROCHÁZKA MINULOSTÍ  
 

Anotace       Procházka areálem určená nejmladším návštěvníkům. Cesta je inspirovaná 
dětskou knihou Pohádka o bečovském dávnosnění na motivy reálných historických událostí, kterou 
získáte k zakoupené vstupence, a tak se budete moci k zážitku z návštěvy bečovského zámku kdykoliv 
vrátit. Projdete nejen noblesními salony, ale také štolou tesanou ve skále. Na závěr si vyzkoušíte 
zbroj středověkého rytíře a poznáte rozdíly ve stolování či odívání hradních a zámeckých obyvatel. 

Vazba na RVP                  
Vzdělávací oblasti  
Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace. 
Průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova.   
Rozvíjené klíčové kompetence
K učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální. 
Klíčová slova   
Zámek, pohádka, rytíř, zbroj, šaty.

Délka programu:    45 minut   
Cena:    40,- Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma 
 
Objednávání                         
Na prohlídku je třeba se předem objednat na tel. čísle +420 353 999 394 nebo na e-mailové adrese 
becov.rezervace@npu.cz (v případě e-mailové objednávky je možné s programem počítat až po 
potvrzení rezervace). Program lze uskutečnit v měsících září, říjen, duben, květen a červen.  
 
Počet žáků 
S ohledem na prostory, v nichž program probíhá, doporučujeme max. 25  žáků ve skupině.  
Poznámka 
Vhodné pro 1. – 2. třídu ZŠ. 
 
 
 

     VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ ROK  2019/2020

Základní škola _ I. stupeň 

Program je nabízen také v rámci projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na školní rok 2019/20 podpořeného 
ze strany MŠMT.  Metodickou podporu poskytuje Odbor edukace a dalšího vzdělávaní NPÚ, oddělení edukace.


