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Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 

myslí při Muzejní noci hlavně na děti  
 
 
9. ročníku Pražské muzejní noci se opět aktivně účastní i Národní 
pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, které připravilo 
především programy zaměřené na děti mladšího školního věku. Akce 
začíná v sobotu 9. června v 19h. 
 
 

V souladu se svým názvem a posláním se bude snažit nabídnout dětem 
program, který jim zábavnou a nenásilnou formou přinese nové poznatky a 
vzdělání. Hlavní atrakcí pro letošek budou „populární přírodní vědy“ – 
jednoduché chemické a fyzikální pokusy, které budou předvádět dvě skupiny 
mladých debrujárů. Mladí návštěvníci si budou moct pokusy i sami vyzkoušet 
a pokud jim bude fyzika a chemie v tomto pojetí připadat zábavná, budou 
moct pokračovat v klubu mladých debrujárů poblíž svého bydliště. Nebývalý 
zájem návštěvníků o vlastnoruční výrobu papíru při loňském ročníku je 
důvodem, proč je tento program zařazen i letos. To samé platí o čerstvě 
vyráběných bonbónech „fialky“, které budou k dostání v improvizované 
muzejní kavárně.  

 
Pro předškoláky je připraven koutek, kde si budou moct vyzkoušet 

zručnost při skládání puzzle ze školního obrazu nebo prostřednictvím 
replik téměř sto let starých her vstoupit do světa, kdy jejich praprarodiče 
byli ještě dětmi (připraven je prvorepublikový Kupecký krám nebo zábavná 
početní hra Veselá množilka).  

 
 Všechny doprovodné programy budou probíhat po celou dobu trvání 
Muzejní noci, tj. mezi 19.00-1.00 hod., pouze kavárna s výrobou bonbónů 
končí již o půlnoci. Po celou dobu akce je otevřen muzejní obchod 
s bohatou nabídkou upomínkových předmětů a odborné literatury.  
 

 
Kontakt pro média: 
 
Mgr. Magdaléna Šustová 
sustova@npmk.cz 
tel. 721 479 227 
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Program Muzejní noci 2012 
 
Expozice: Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti 
Evropě 
 
Výstava: Od Marie Terezie po dnešek. Školní vysvědčení v proměnách času. 
Unikátní výstava věnovaná proměnám dokumentu, který někteří ukrývají, 
jiní se jím chlubí.  
 
 
Doprovodný program  
 
Debrujárské pokusy aneb populární přírodní vědy 
Setkejte se s malými debrujáry, kteří Vás přesvědčí o tom, že fyzika a 
chemie jsou všude okolo nás a objevování přírodních zákonů může být velmi 
zábavné.  
čas: 19.00–22.00 
 
Výroba papíru  
Děti si mohou vlastnoručně vyrobit list papíru.  
čas: 19.00–01.00 
 
Předškolákův koutek 
Rčení „učení = mučení“ v našem muzeu neplatí. Nachystána je spousta her, 
ve kterých si děti upevní znalosti písmen, číslic i čtení. Děti mohou skládat 
puzzle nebo si zahrát hru „Veselá množilka“. 
čas: 19.00–01.00 
 
Písařský koutek 
Vyzkoušejte si psaní brkem a násadkou ve starých školních lavicích.  
čas: 19.00–01.00 
 
Kupecký krám  
Replika obchodu z doby první republiky, ve kterém (nejen) děti mohou 
prodávat. 
čas: 19.00–01.00 
 
Výroba bonbonů 
Sladká odměna pro všechny generace – na vlastní oči uvidíte, jak se vyrábí 
legendární bonbony fialky a můžete si je i koupit.  
čas: 19.00–24.00 


