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 Teplice, 27. 10. 2009 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

Regionální muzeum v Teplicích, p.o. a Pro polis Teplice, o.p.s. připravují pro žáky a studenty druhého 
stupně základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií výstavu „Teplice na vlastní kůži“, která bude 
zábavnou formou vyprávět historii města Teplice. Autoři výstavy usilují o to, aby se Teplice pro mládež 
staly místem, které znají a cítí potřebu o něj pečovat. Dovolujeme si Vám předložit následující materiál a 
věříme, že pro žáky a studenty Vaší školy bude návštěva výstavy „Teplice na vlastní kůži“ obohacujícím 
zážitkem, který se Vašim pedagogům podaří ve výuce dále zúročit. 

Termín výstavy: 21. ledna až 21. března 2010 

Místo konání výstavy: Jízdárna teplického zámku, Zámecké náměstí  14, Teplice 

Otevírací doba: po – pá 12:00 – 17:00 hod., So – Ne 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.  
nebo kdykoliv po telefonické domluvě 

Vstupné: zdarma při předložení vypracovaného pracovního listu (viz oddíl Metodické materiály), 
jinak 15,- Kč za osobu (pracovní listy k výstavě budou k dispozici od 1.12.2009 na adrese 
www.audioteplice.cz/vystava nebo na webových stránkách muzea www.muzeum-
teplice.cz/audioteplice) 

Rezervace pro školní třídy: 417 537 869 (725 521 660) - Mgr. Eva Klášterková 

KONCEPCE VÝSTAVY  

Hlavním záměrem výstavy „Teplice na vlastní kůži“ je prezentace neobyčejné historie města Teplice 
prostřednictvím objektů a míst zařazených do naučné audiostezky. Zvláštností stezky je to, že existuje 
ve zvukové podobě. Stezka v současné době zahrnuje 33 objektů, v den vernisáže výstavy (tj. 21. ledna 
2010) bude rozšířena o dalších 20 objektů a míst. Na webu audioteplice.cz jsou ke všem objektům 
k dispozici volně stažitelné texty a zvukové nahrávky, a to také v němčině a angličtině. Krátké, zhruba 
jedno- až dvouminutové nahrávky lze poslouchat přímo na místě pomocí MP 3 přehrávače nebo 
telefonu. Na existenci nahrávky k danému objektu upozorňuje modrý emblém projektu na dlažbě před 
vybraným místem nebo objektem. Na webu, v městském informačním centru, v muzeu a Regionální 
knihovně jsou k dispozici mapky s vyznačenými stanovišti. 

 

Výstava se snaží ukázat, že komentovanou návštěvou míst zahrnutých do naučné audiostezky, lze 
pochopit příběh města Teplice v historických souvislostech. Výstava bude mít dvě varianty. První 
je tradiční, na té budou jednotlivé objekty a místa prezentovány prostřednictvím dokumentů, které se 
váží k jednotlivým objektům a místům zapojeným do audiostezky. Zajímavější bude druhá varianta, 
která je soutěžní a je určena právě pro školní kolektivy. Žáci a studenti budou putovat od jednoho 
historického mezníku z dějin města Teplice k druhému prostřednictvím plnění úkolů nebo otázek 

http://www.muzeum-teplice.cz/
http://www.audioteplice.cz/vystava


vztahujícím se k místům a objektům audiostezky. Jednotlivé historické mezníky budou prezentovány 
prostřednictvím zajímavých muzejních artefaktů a pochopení jejich vzájemných historických 
souvislostí bude vyžadovat splnění úkolů a zodpovězení otázek ve správném pořadí. Návštěva výstavy 
se dá pojmout jako závod – „trasa“ mezi zastaveními se dá procházet např. na čas nebo v hodnocení 
účastníků zohlednit počet správných a nesprávných odpovědí.  

Výstava má žáky a studenty poučit, ale zároveň vyžaduje, aby její návštěvníci měli základní povědomí o 
historii města Teplice a naučné audiostezce. Vzhledem k této skutečnosti vypracovali autoři výstavy 
pro učitele sérii metodických materiálů, které pomohou pedagogům připravit studenty a žáky k 
návštěvě výstavy. 

METODICKÉ MATERIÁLY  

Všechny materiály budou od 1. 12. 2009 k dispozici na www.muzeum-teplice.cz/audioteplice nebo 
www.audioteplice.cz/vystava. 

Metodické materiály budou zahrnovat metodiku pro učitele a sérii pracovních listů. Budou rozděleny 
do tří modulů (1. základní pojmy a znalosti o Teplicích, 2. dějiny města na pozadí „velkých“ událostí, 3. 
proměny města v důsledku obecných dějin) 

Přílohou tohoto dopisu je pracovní list, který (pokud je vyplněný) slouží jako volná vstupenka na 
výstavu. 

SOUTĚŽ „TEPLICE NA VLASTNÍ KŮŽI“ 

Na výstavu „Teplice na vlastní kůži“ naváže druhý ročník stejnojmenné soutěže pro žáky druhého  
stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. Přestože soutěž začíná až po ukončení 
výstavy, považujeme za důležité Vás s ní seznámit již nyní. 

SOUTĚŽNÍ TÝMY A JEJICH PŘIHLÁŠENÍ 

Týmy jsou složené ze 3 žáků 6. až 9. třídy (resp. prim až kvart) teplických základních škol a 
gymnázií (není nutné, aby všichni byli ze stejného ročníku nebo třídy). 

Přihlášení probíhá výhradně elektronicky na stránce www.audioteplice.cz/soutez.  

Přihlášky jsou přijímány do neděle 21. března 2010 včetně. 

JAK SOUTĚŽ PROBÍHÁ?  

Soutěž má 3 týdenní etapy a finále. Každá etapa je jinak zaměřena; její zadání se v daný termín objeví 
na  webu www.audioteplice.cz/soutez i s termínem, do kdy je nutné dodat řešení. 

Tým, který nedodá řešení, získává 0 bodů, nicméně se může zúčastnit finále. 

Finále bude vycházet z nahrávek projektu audioteplice.cz. 

Řešení se (až na zdůrazněné výjimky) vždy odesílá elektronicky (sekce Odpovědi na zmiňované 
stránce). 

O CO SE SOUTĚŽÍ? 

Každý tým, který vydrží po celou soutěž až do finále, bude pozván na akci Teplice na vlastní kůži. 

Třída, z níž tým pochází, získá knihu Velký atlas světových dějin. 

Každý člen vítězného týmu navíc získá zvláštní cenu vztahující se k Teplicím.  
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