VÝLETY
JSOU VE
ŠKOLE TO
NEJLEPŠÍ

Dovolujeme si vám nabídnout možnost vzdělávacího programu určeného pro oba stupně
ZŠ, který poutavou formou doplní osnovy předmětů jako prvouka, vlastivěda, dějepis
nebo fyzika. Program se uskuteční v prostorách expozice Rodného domu Ferdinanda
Porscheho ve Vratislavicích nad Nisou. Jeho cílem je seznámit žáky s historií lidského
pokroku, inovacemi, historií mobility, regionálními souvislostmi a v neposlední řadě
s životem a tvorbou Ferdinanda Porscheho, automobilového konstruktéra a rodáka
z Vratislavic nad Nisou. Komentovanou prohlídku doplní pracovní listy uzpůsobené věku
účastníků programu. Pro bližší informace a sjednání termínu návštěvy nás neváhejte
kontaktovat.

NABÍDKA PRO ŠKOLY
Vzdělávací program v Rodném domě Ferdinanda Porscheho
pro žáky I. a II. stupně ZŠ
Délka

Otevírací doba

cca 90 min.

pátek–neděle, 9:00–17:00 hod. Mimo
otevírací dobu po předchozí domluvě.

Anotace
Program přibližuje žákům pokrok lidské
civilizace a prohlubuje znalosti o vlastní
zemi ve vztahu k vynálezům a také
k regionu, ve kterém žijí. Žáci se během
výkladu v expozici dozví o životě a díle
Ferdinanda Porscheho, který se proslavil
jako automobilový konstruktér a tvůrce
vozu Volkswagen, a o jeho přínosu
společnosti. V rámci zatraktivnění
programu a aktivního zapojení jsou
připraveny pracovní listy uzpůsobené
jednotlivým vzdělávacím stupňům.
Součástí programu je aktivní využívání
interaktivních prvků – tabletů.

Cena

Cíle programu

Rodný dům Ferdinanda Porscheho,
Tanvaldská 38, 461 11 Liberec
– Vratislavice nad Nisou,
www.rodnydumporsche.cz

• Ž
 áci se seznámí s historickou
posloupností lidských vynálezů se
zaměřením na české vynálezce.
• Žáci budou obeznámení s dílem
Ferdinanda Porscheho a s historií domu,
ve kterém se v roce 1875 narodil.
• Žákům bude zprostředkována životní
linie osobnosti Ferdinanda Porscheho
ve vztahu ke světovým dějinám.
• Vzbuzení zájmu o historii regionu.

Program je nabízen v rámci běžného
vstupného, tedy 30 Kč na žáka,
pedagogický doprovod zdarma.
Příplatek za prohlídku mimo otevírací
dobu činí 50 Kč na osobu.
Objednávky a informace
Kancelář návštěvní služby ŠKODA Muzea,
tel. +420326831134,
muzeum@skoda-auto.cz
Recepce Rodného domu Ferdinanda
Porscheho, tel. +420326832028
(pá – ne, 9:00 – 17:00 hod.)

