
1. - 2. HODINA

ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ A UKÁZKY ILUSTRACÍ
Děti seznámím s mojí prací, předvedu jim ukázky a popíšu, jak vzniká ilustrace. Plynule přejdu 
k tématu krás a zajímavostí našeho dvojměstí,  které pro mě bylo vždy velkou inspirací. Budeme
si povídat o místních památkách, historii a probereme i naše slavné osobnosti.

Každé dítě dostane originální soubor pracovních listů Brandýs a Boleslav – město našeho dětství,
který jsem navrhla a ilustrovala. 

TVOŘENÍ
Pro děti si připravím zábavné tvoření (výroba obrázku z kamínků, bambulek, mozaiky apod.),
děti si hotový výrobek odnesou domů. Tvoření bude přizpůsobeno věku dětí.

3. – 4. HODINA

VÝPRAVA DO BLÍZKÉHO OKOLÍ, UKÁZKA REALIZACE, ZÁBAVA
Podle časových možností vyrazíme s dětmi do terénu. Naším cílem bude některá z blízkých
památek. Můžeme také navštívit herničku Sklepík, která se nachází v historickém objektu Jezuitské
rezidence ve Staré Boleslavi (areál Norma). Zde seznámím děti s historií této budovy a ukážu jim 
realizaci mých kreseb v praxi (jsou zde mé bannery, logo, menu, ručně malované dveře). Poté se 
zde děti mohou vyřádit v herničce a paní učitelky si dají výbornou kávu. Pobyt v herničce lze 
doplnit libovolným programem, případně lze tvoření realizovat přímo zde. 

V Brandýse se můžeme vydat do Oblastního muzea na náměstí, kde bude pro děti také připraven
program a mohou si prohlédnout aktuální výstavu i stálou expozici.



Tento kostel je nejstarším mariánským poutním místem.

Brandýský zámek byl oblíbeným letním a loveckým sídlem
našich panovníků. Zámecké prostory si můžete prohlédnout
v rámci pravidelných prohlídek.

Nádvoří zámku je vyzdobeno krásnými malbami. Je mezi nimi také 
jedno cizokrajné zvíře. Navštiv zámek a zjisti jaké. Správné zvíře 
zakroužkuj.

Zjisti, který stín patří
kostlivci a zakroužkuj ho.

Při vykopávkách v okolí bylo objeveno mnoho historických 
hrobů. Některé z nich můžete vidět v muzeu na náměstí 
v Brandýse nebo ve staroboleslavké bráně.

Vybarvi obrázek správnými barvami podle příslušného tvaru.

obdélníkčtverec elipsa kruh kosočtverec hvězda

V Arnoldinovském domě na brandýském náměstí sídlí Oblastní 
muzeum s historickými a přírodovědnými exponáty. Probíhají
zde také pravidelné akce pro děti i dospělé.

Ve vstupní hale muzea je vystaven dopravní prostředek. Navštiv 
muzeum a zjisti jaký. Správnou odpověd zakroužkuj.

V kostele se nachází nejstarší fresková výzdoba v Čechách z 12.století.

Najdi a vyznač cestu přes zahradu ke kašně.

Pomoz alchimystům při míchání lektvarů.
Vybarvi je správnými barvami.

Císař Rudolf II. rád pobýval na 
zámku v Brandýse. Je po něm 
pojmenována chodba Rudolfinka 
spojující zámek a zahradu.

V brandýském podzámčí se nachází mlýn, který patřil 
k největším v Českém království.

Najdi a zakroužkuj dvě stejná mlýnská kola.

V podzemí basiliky
se nachází krypta
sv. Kosmy a Damiána.

Tento kostel míval dvě věže.
Druhá (severní) vež byla 
zničena švédským vojskem
během třicetileté války.


