
Projektový den – Nové Město pod Smrkem 
Základní škola – 1. stupeň 

Rozsah: 3 – 4 hodiny 

Otevírací doba muzea:  

září – červen:  pondělí 9 – 11 a 13 – 17 
úterý  9 – 11:30 a 13:30 – 17 
středa  13:30 – 15 
čtvrtek  9 – 11:30 a 13:30 – 17 

Muzeum na mapě:  http://goo.gl/maps/sQaPK   

Pracovní listy:  

 Nové Město pod Smrkem – pracovní list pro učitele 

 Muzeum  Nové Město pod Smrkem (nakopírované pro dvojice/trojice dětí) 

 Novoměstská dýmčička (nakopírované pro všechny děti) 

Doporučené vybavení: 

 psací a kreslicí potřeby, papíry s podložkou na psaní/kreslení venku 

 nakopírované pracovní listy  

 něco na sednutí venku 

 vstupné do muzea 

Program: 

1) Návštěva Městského muzea 

 krátká informace před vstupem  

 individuální prohlídka s vyplňováním pracovních listů (ve dvojicích-trojicích, vždycky někdo z větších dětí 
s menším): vhodné je rozdělení do menších skupin po cca 15 dětech – v muzeu je málo místa 

2) Program u pomníku Gottfrieda Menzela (za kostelem, Myslbekova ulice - http://goo.gl/maps/z8QsD ) 

 krátké seznámení s místem (kostel, pomník) 

 diskuse nad pracovními listy z muzea, vyhodnocení (co se dětem líbilo? co se jim zdá obtížné? nad čím se 
pozastavují?) 

 společné aktivity  s pracovním listem pro učitele (vyprávění a doplňování, domýšlení…) 

 kreativní činnosti s pracovními listy Novoměstská dýmčička: každé z dětí dostane jeden list na 
doplňování, malování  

Otázky a náměty prosím považujte za návrhy a možnosti – jistě najdete i další nebo jiné, které budou vyhovovat 
dětem i Vám.  
 

Program projektového dne vznikl s podporou Programu rozvoje venkova 
 
Programy projektových dnů pro školy v muzeích na Frýdlantsku: 

 Frýdlant – Městské muzeum (expozice Radnice a Špitálek) 

 Frýdlant – Muzeum železnice 

 Nové Město pod Smrkem – Městské muzeum 

 Raspenava – Muzeum v podstávkovém domě 

 Višňová – Muzeum obce 
Informace: www.muzea-frydlantsko.cz 
© Místní akční skupina mikroregionu Frýdlantsko   www.masif.cz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
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