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V Brně 17. 12. 2020 

 

 

Programy připravili pracovníci Etnografického ústavu, Historického oddělení, Numismatického 

oddělení a oddělení Dětské muzeum. 

 

Úterý 18. 2. – Jako růže. Móda zrcadlem doby 

Tento den bude ve znamení módy. Nahlédnete do výstavy „Jako růže... aneb Móda zrcadlem doby“, 

kde se dozvíte zajímavosti o vývoji módy. Ve výstavě získáte rovněž inspiraci pro tvorbu vlastního 

modelu pomocí látkové koláže na papír. Vytvořit si můžete i módní doplněk ve formě brože či 

motýlka. A na závěr si uspořádáme malou módní přehlídku. 

 

Středa 19. 2. – Mendelianum – atraktivní svět genetiky 

Navštivte Mendelianum, kde se každý z vás může stát vědcem. Seznámíte se s dnešní genetikou, 

molekulární biologií a dalšími obory, které se v genetice uplatňují. Zjistíte, jak velká je buňka a co 

všechno se v ní děje. Prohlédnete si několikametrové modely DNA doplněné 3D animacemi, a 

v naší molekulární laboratoři se seznámíte z řadou přístrojů, které umí s DNA pracovat. Zjistíte, jak 

se poznatky z genetiky dají využít v medicíně nebo kriminalistice, jak pracují laboranti. Vyzkoušíte 

si několik pokusů, a také práci s vybavením laboratoře. 

 

Čtvrtek 20. 2. – Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce 

Přijďte se seznámit s významným českým spisovatelem, ilustrátorem knih pro děti a žurnalistou 

Ondřejem Sekorou prostřednictvím ilustrací ze Sekorových slavných i méně známých knih, 

novinových kreseb, karikatur a loutek vytvořených podle Sekorových návrhů. V programu  

se blíže seznámíte se zrodem postavičky Ferdy Mravence a dalších legendárních postaviček 

z hmyzí říše. Zahrajete si různé hry, vyrobíte si obrázkové plošné loutky, které si sami 

rozpohybujete. Společně pak vytvoříme vlastní příběh pomocí ploškové animace. 

 

Pátek 21. 2. -– Technické vynálezy 20. století a návštěva numismatiky 

Poslední prázdninový den navštívíme Expozici Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století, 

kde nás čeká malá procházka historií 20. století. Představíme si zejména různé technické vynálezy, 

ale také výzbroj a výstroj vojáka 1. a 2. světové války.  

V druhé části programu nahlédnete pod pokličku jednoho zajímavého muzejního oboru. Navštívíme 

numismatické oddělení, kde se dozvíte, čím se zabývá numismatik. Prohlédnete si různá historická 

platidla, mince, bankovky a jiné poklady.  
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