
ŽIVOT NA STŘEDOVĚKÉM HRADĚ 
 

Anotace       Věděli jste, že kunštátský zámek ukrývá ve svém nitru středověký hrad? Chtěli 
byste zjistit, jak se hrady zakládaly, co bylo pro život středověkého šlechtice důležité, co nebezpečné  
a kdo ze starobylého moravského rodu pánů z Kunštátu se stal českým králem? Pátrat budete v nejstarších 
částech zámku v prostředí interaktivní výstavy, která využívá mimo jiné smyslové vnímání návštěvníků. Život 
středověkého šlechtice poznáte s pomocí dobových předmětů, dotykových obrazovek, audionahrávek  
i tištěného průvodce.
 
Vazba na RVP                  
Vzdělávací oblasti  
Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda (biologie, zeměpis), Jazyk a jazyková 
komunikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a zdraví. 
Průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských  
a globálních souvislostech, Mediální výchova.   
Rozvíjené klíčové kompetence
K učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální. 
Klíčová slova   
Středověk, hrad, zámek, šlechtic, erb, listina, víra, válka, turnaj, král, potraviny, hygiena, mor.

Délka programu:    60 minut   
Cena:   60,- Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma 
 
Objednávání                         
Na prohlídku je třeba se předem objednat na tel. čísle 516 462 062, lze ji  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   
Pro žáky prvního i druhého stupně je vytvořen tištěný výukový materiál  včetně metodické podpory 
pro učitele. Materiály jsou v příslušném počtu předány pedagogickému doprovodu při příjezdu na 
zámek. Program je  připraven tak, aby skupina mohla pod dozorem pedagoga samostatně pracovat 
v prostorách výstavy. V průběhu programu je v expozici přítomen průvodce, který pomáhá skupině  
s orientací a přesunem v prostoru výstavy.   

     VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ ROK  2019/2020

Základní škola _ II. stupeň 
Víceleté gymnázium_nižší 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.


