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PROGRAM PRO ŠKOLY
EDUKATIVNÍ

INTERAKTIVNÍ
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KREATIVNÍ

PRO NEJMENŠÍ

PRO ŠKOLÁKY A STUDENTY

VÝSTAVY

22. 3. - 31. 8. Dominantu výstavy Svět kostiček tvoří dvě velká
dioramata města se zábavním parkem, periferií, sportovištěm a
pohyblivými vlakovými soupravami na kolejišti.
24. 7. - 9. 12. Výstava Fyzika hrou Vás zavede do světa
chytrých pokusů. Čeká na Vás 12 exponátů, které Vám
uká ou, jaká mů e být fyzika zábava.
6. 9. - 25. 11. JUDr. Václav Kounic, významný politik a mecenáš
v kontextu nejbli ších představitelů české větve rodu Kouniců.
Celá výstava bude doplněna předměty z kounicovské
pozůstalosti, které jsou ulo eny ve sbírkách zámku.

20 Kč / dítě

EXPOZICE AUSTERLITZ - MALÉ MĚSTO VELKÝCH DĚJIN
Interaktivní expozice, která přibli uje Bitvu u Slavkova na počátku 19. století
v souvislostech pomocí videí, trojrozměrných modelů či poutavého
dioramatu. Děti nahlédnou do ivota vojáků a mohou si vyzkoušet části
uniforem i výzbroj, k dispozici jsou pracovní listy.

SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

60 Kč / dítě

Unikátní poznávací okruh, který vás zavede přes Santon,
uráň, Mohylu míru a na slavkovský zámek. Nutnost
zajistit vlastní dopravní prostředek (autobus).

PROHLÍDKOVÉ TRASY ZÁMKU

od 150 Kč

Poznejte z blízka rozdílné stavební slohy. Uvidíte nejen
dobový nábytek a výzdobu za ivota rodu Kouniců, ale zavítáte i do
Historického sálu, kde bylo po bitvě u Slavkova podepsáno příměří.
Průvodce s pastelkou je hravou alternativou prohlídkové trasy
Historické sály a věnuje se také zámeckému parku nebo Bitvě
u Slavkova. Děti si mohou doplňovat, řešit úkoly
a vykreslovat obrázky.
Tajemství ztracené koruny - vyřešte záhadu pomocí indicií
a čteného příběhu. Trasa je doplněna dekoracemi a
rekvizitami, mo né je i zapůjčení kostýmů pro děti.

70 Kč / dítě

50 Kč / dítě

ŠKOLNÍ VÝLET ANEB ZÁBAVA NA CELÝ DEN
Vypůjčte si u nás sportovní potřeby a u ijte si zábavu v zámeckém parku.
K dispozici jsou sety na badminton, kroket, pétanque, lukostřelbu,
slackline a další.
Zámecká knihovna Vám nabízí široký výběr knih pro děti. Přečtěte dětem
napínavý příběh na zámku či v parku.

20 Kč / set

