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Projekt „Nikdo nemá právo zapomenout!“
je unikátním zpracováním období 1918 – 1945
v Československu prostřednictvím 
multimediálních expozic, diorám 
a trojrozměrných exponátů.

Našim cílem je seznámit školní mládež s událostmi let 1918 – 1945 
v Československu prostřednictvím komplexně zpracovaného projek-
tu výuky novodobých dějin, který je v souladu s metodickým dopo-
ručením MŠMT k výuce novodobých dějin jako jednomu ze způsobů jak 
čelit stoupajícím projevům extremismu. 

PROJEKT JE KONCIPOVÁN DO TŘÍ ČÁSTÍ 
1. DVD s dokumentárními záběry a komentářem (o délce 1 vyučovací 

hodiny, předchází návštěvě muzea).
2. Interaktivní prohlídka expozic muzea s průvodcem a pracovními listy
3. Další práce s pracovními listy v hodinách prostřednictvím webového 

portálu. 
 Nabízíme deset různě zaměřených programů určených pro školní 

mládež od první třídy až po studenty středních škol, které umožňují 
provázání výuky s mimoškolními aktivitami nebo školním výletem. 

 Výuka v muzeu probíhá v 8 výstavních sálech, kde seznamuje žáky 
s vývojem událostí od roku 1918 do roku 1945. Součástí prohlídek 
je Naučná stezka čs. stálého opevnění a Železné opony, která pro-
střednictvím objektů převezených z pohraničí a zakomponovaných 
do terénu představuje předválečné, ale i poválečné objekty opevnění 
na jednom místě, což je projekt zcela ojedinělý. Poválečné objek-
ty opevnění jsou propojeny podzemními chodbami. 

 Ve vnějších expozicích pak žáci shlédnou více než 190 ks techniky, kte-
rá účinkovala např. v seriálu Zdivočelá země, ve filmech Lidice, Kolja, 
Tobruk, Obecná škola a mnoha dalších.

Chcete vyučovat historii našeho státu 
s použitím moderních vyučovacích metod 
a nemáte dostatek pomůcek pro výuku období 
let 1918 – 1945 v Československu?
Navštivte se svými žáky Muzeum 
na demarkační linii v Rokycanech.

Nabízíme kompletně zpracovaný systém provázání výuky a doprovod-
ných aktivit bez zatěžování pedagogů sestavením školního výletu. Stačí 
si vybrat a objednat program podle vámi požadovaného zaměření a vše 
ostatní zařídíme my. Společně s dalšími institucemi, nabízíme řadu pro-
gramů pro školní výlet, kde se žáci budou nejen vzdělávat formou 
jejich aktivní činnosti, ale odvezou si i nevšední zážitky získané 
z doprovodných činností.

V areálu muzea jsou pro žáky připraveny interaktivní prohlídky s průvod-
ci a pracovními listy. Naši školení průvodci seznamují prostřednictvím 
trojrozměrných exponátů, diorám a multimediálních expozic skupinu 
s probíranou látkou. Průvodce zprostředkovává výklad vždy přizpůsobe-
ný věku a historickým znalostem žáků, a to co nejatraktivnější formou. 
Po ukončení výkladu žáci obdrží propisovací tužky, pracovní listy na kli-
pových deskách (odstupňované dle věkových kategorií) a samostatnou 
prací pak dohledávají a doplňují jednotlivé úkoly do pracovních listů, 
které si odvážejí s sebou pro další možnou práci v hodinách s využitím 
webového portálu Muzea na demarkační linii v Rokycanech. 
Služby průvodce jsou poskytovány zdarma. Žáci platí pouze vstupné. 
Výjimkou jsou objednané služby jednotlivých programů a občerstvení, 
které je domlouváno na základě individuální dohody mezi školou a mu-
zeem.
Areál je dostupný z vlakového nebo autobusového nádraží v Rokyca-
nech (cca 1km), disponuje také novým parkovištěm vhodným pro par-
kování autobusů.

PUTOVNÍ VÝSTAVY NA ROLL-UPU
Muzeum nabízí uspořádání putovních výstav (vytvořených za finanční 
podpory ministerstva obrany) přímo v jednotlivých školách. Výstavní 
panely jsou pro rychlou manipulaci umístěné na roll-upech. Uspořádání 
výstav je školám nabízeno zcela zdarma.
Témata výstav:
Mobilizace 1938 / Byli odhodlání bránit svoji vlast / Osvobození – květen 
1945 (vč. demarkační linie).

 

Ve spolupráci s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.

Termín akce: 24.9.2021, 12:00 - 15:00 prihlášky na akci zaslat na mail: vzdelavani.mapplzensko@gmail.com


