Vzdělávací nabídka
Společenské a kulturní centrum pořádá pro
školy:
• Besedy a lekce informačního vzdělávání v Městské
knihovně Kuřim
• Kino projekce v nově zbudovaném sále
• Vzdělávací programy ve Stálé expozici o historii
města Kuřim – na spojnici cest
• Komentované prohlídky štoly ze 2. svět. války

Kontaktujte nás
V případě zájmu o jakoukoliv z nabízených aktivit
Společenského a kulturního centra se obraťte na
níže uvedené kontakty. Naši kulturní pracovníci
vám vyjdou maximálně vstříc a bude-li to možné,
upraví programy dle vašich požadavků.
Pro dotazy i rezervace nás kontaktujte:
Telefon: 601 088 189
E-mail: kultura@kdkurim.cz
Web: www.kulturakurim.cz

• Divadelní představení

Těšíme se na spolupráci
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Vzdělávací nabídka pro školy

Kino
Filmy dle vašeho výběru, projekce speciálně na
míru, ať už jako zpestření a doplnění učebních
osnov nebo jako kulturní akce pro žáky. Kino je
vybaveno moderní promítací technikou a kvalitním
zvukovým systémem.

Prohlídky štoly
Víte, že štola pod kopcem Záruba sloužila jako protiletecký kryt za 2. světové války?

Vstupné: 50 Kč pro dítě, pedagog

Během prohlídky kuřimské štoly žáci zažijí
jedinečnou atmosféru v hlubinách krytu, dotknou
se skutečné bomby nebo zkusí vyhlásit protiletecký
poplach. Na závěr prohlídky uvidí v zadní části štoly
utvářející se krasové jevy (krápníky, sintrová jezírka
s jeskynními perlami).

Kapacita sálu: 74 sedadel

Vstupné: 30 Kč pro dítě, pedagog zdarma.

Termín promítání: po domluvě

Divadla

Vstupné: 50 Kč pro dítě, pedagog zdarma
Kapacita velkého sálu: 360 míst

Pořady pro MŠ, ZŠ a SŠ obohacující školní výuku.

Pořady lze přizpůsobit potřebám vaší třídy.
Knihovnické lekce:
• Cestou ke čtenáři – putování knihy

V nově otevřeném kulturním domě nabízíme
možnost zorganizování nejrůznějších druhů
divadelních představení pro všechny typy škol.
Vždy ochotně pomůžeme s výběrem vhodného
představení pro různé věkové kategorie.
Termín představení: po domluvě

Knihovna

Expozice
Expozice je rozdělena do tří historických bloků
mapujících dějiny Kuřimi od doby železné, přes
středověk a novověk včetně doteků velkých
dějinných událostí. Pro ZŠ a SŠ jsou nachystány
skupinové programy, které je možné zaměřit na
různé historické epochy. Pro nejmenší máme
připraven program Poprvé v muzeu, nebo Staň se
archeologem.
Pořady lze přizpůsobit potřebám vaší třídy.
Vstupné: 30 Kč pro dítě, pedagog zdarma

Besedy pro MŠ a ZŠ:
• Kouzelná slovíčka, jak se chovat v knihovně
• Malované pohádky
• Současná literatura pro děti
• Báje a pověsti Eduarda Petišky
Lekce inform. vzděl. pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:
• Jak na referát
S předstihem je možné si objednat program i na jiná
témata, než která jsou uvedena.
Vstupné: zdarma

