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OFERTA na rok 2016  

dla GIMNAZJUM ORAZ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
 

 

LEKCJE MUZEALNE  

w Muzeum Miejskim w Żorach ul. Muzealna 1/2 

 

Podczas lekcji muzealnych i spacerów edukacyjnych realizowane są wytyczne nowej  

Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego Dla Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.  

 

(…) Ważnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest przygotowanie uczniów do 

życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do 

nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach  

z różnych przedmiotów.  (…) W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy 

obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy 

poszanowania dla innych kultur i tradycji. (…) Szkoła ma obowiązek zadbać o wszechstronny 

rozwój każdego ucznia i dlatego dla uczniów, którzy wybierają kształcenie w zakresie 

rozszerzonym z przedmiotów matematyczno przyrodniczych przewidziany jest dodatkowo 

przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, który poszerza ich wiedzę w zakresie nauk 

humanistycznych oraz kształtuje postawy obywatelskie.(…)  

 

• Zapoznanie uczestników z przeszłością miasta i jego zabytkami 

• Pielęgnowanie zwyczajów i obrzędów śląskich  

• Kształtowanie pozytywnego nastawienia do odmienności kulturowej 

• Zachęcenie do poszukiwania podobieństw i rozumienia różnic kulturowych. 

• Rozbudzenie ciekawości poznawczej  

 



Cykl: Śląskie średniowiecze 

cały tydzień 9.00 lub 11.30 

 

Tematy:  

1. Życie śląskich rycerzy.  

Na zajęciach uczniowie poznają epokę średniowiecza w oparciu o wydarzenia 

historyczne zachodzące na Górnym Śląsku i w Polsce.  

2. W rycerskim zamku. 

Uczniowie poznają niektóre zasady wyboru miejsca i sposobu budowania zamków w 

epoce średniowiecza. Dowiadują się, na czym polegało życie w takim miejscu. 

3. Za murami śląskiego miasta. 

Uczestnicy dowiadują się, na przykładzie ziem śląskich o zasadach zakładania 

średniowiecznych miast, podstawach prawa magdeburskiego, strukturze 

społecznej mieszczan i ich zajęciach. 

 

 

             Cykl: Poznajemy świat  

               cały tydzień 9.00 lub 11.30 

Tematy: 

1. Afryka północna - W królestwie Sfinksa. 

Uczniowie poznają zabytki Egiptu, warunki przyrodnicze północnej Afryki - pustynia 

(w tym faunę i florę), historię i systemy religijne oraz ciekawostki dotyczące 

wynalazków Egipcjan 

2. Afryka środkowa - W królestwie Bugandy.  

Uczniowie poznają faunę i florę lasu równikowego, dowiedzą się, dlaczego ludzie 

mogą mieć różny kolor skóry, co jedzą Afrykańczycy. Odpowiemy na pytanie, czy w 

Afryce jest śnieg? 

3. Afryka południowa - Przez safari do kopalni diamentów. 

Uczniowie poznają faunę i florę sawanny, dowiedzą się skąd wzięli się biali ludzie na 

czarnym lądzie, czyli Afrykanerzy i jak tam dotarli, skąd biorą się diamenty. 

 

Afryka Zachodnia – Afrykańska szkoła życia.  

Uczniowie zapoznają się z warunkami codziennego  życia i edukacji w krajach 

frankofońskiej Afryki Zachodniej na podstawie doświadczeń zebranych przez 

pracowników Muzeum Miejskiego w czasie własnych ekspedycji. 

 

Afryka Zachodnia – Podróże bez Herodota 

Uczniowie poznają zasady podróżowania po kontynencie afrykańskim, 

ciekawostki, zagrożenia jakie mogą spotkać europejskiego podróżnika. Podstawą 

wykładu są obserwacje i doświadczenia własne  zebrane przez pracowników 

Muzeum Miejskiego w czasie wypraw. 

 

 

CZY  VODOUN TO VOODOO – FAKTY I MITY NATEMAT WIERZEŃ 

LUDU FON Z AFRYKI ZACHODNIEJ 

Okolicznosćiowy wykład towarzyszący wystawie czasowej Mirabilia afrykańskie  

z kolekcji Gustaw – Schlothauer (STYCZEŃ – MARZEC) 

 

 

 



Cykl: Historia regionu, Żor i okolicznych miast 

cały tydzień 9.00 lub 11:30 

 

Tematy:  

1. Historia Miasta Żory. 

Uczniowie poznają historię miasta Żory od czasów założenia aż po koniec XX wieku. 

2. Górny Śląsk w latach II Wojny Światowej.  Losy wojenne Żor i sąsiednich miast. 
Uczniowie poznają historię regionu śląskiego w czasie II wojny światowej, 

ciekawostki dotyczące niektórych miast z najbliższej okolicy, zapoznają się z 

eksponatami z tamtych lat. 

3. Żory przed stu laty. 

Uczestnicy poznają życie codzienne mieszkańców na przełomie XIX i XX wieku, 

budynki i infrastrukturę miejską, zasady funkcjonowania miasta w czasach cesarskich 

Niemiec. 

 

Cykl: Ginące rzemiosło  

godz. 9.00 lub godz. 11.30 

Temat: 

 Dawni rzemieślnicy w Żorach 

Uczestnicy zapoznają się z pracą i narzędziami stosowanymi w różnych warsztatach 

rzemieślniczych  np.: garncarza, kowala, szewca, stolarza, krawca.  

 

Cykl: Miasto zwiedzamy zabytków szukamy  

cały tydzień 9.00 lub 11.30 

Temat: 

Z przewodnikiem po Starym Mieście (w zależności od warunków atmosferycznych) 

Przewodnik muzealny oprowadza grupę po żorskiej starówce i pokazuje najciekawsze 

i ważne historycznie zabytki miasta. Uczniowie w trakcie zwiedzania wypełniają 

przygotowane wcześniej karty zadań, które można wykorzystać na zajęciach w szkole. 

 
Wszystkie zajęcia trwają dwie godziny dydaktyczne (tj. 1,5 h) 

Zasady uczestnictwa z zajęciach 

1. Podanie w przybliżeniu ilości uczestników. 

2. Telefoniczne potwierdzanie swojego udziału w zajęciach na miesiąc przed planowanym 

przyjazdem. 

3. W przypadku tematu „Z przewodnikiem po Starym Mieście” przed zajęciami należy uzgodnić 

z przewodnikiem zakres  treści pytań na kartach zadań. 

 
 
 


