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Vzdělávací programy pro MŠ
Orlická galerie
UMĚNÍ NENÍ MUČENÍ 1 / CYKLUS TÉMATICKÝCH NÁVŠTĚV
ORLICKÉ GALERIE
Termíny: od 9. září 2019 do 30. ledna 2020
Program si je možné objednat jako celek, ale také jednotlivé lekce.
Možnost přenesení lekcí „Hrátky s barvami“ a „Lehce o grafice“ během
listopadu, prosince a ledna přímo do vaší mateřské školy. Cena cestovného 9
Kč/km.
Na program se nevztahuje předplatné pro školy.
1. HRÁTKY S BARVAMI
Barvy nás obklopují po celý život. Možná už nám připadají běžné, ale bez nich by to
nešlo. A jak barvy vlastně vznikají? Co se stane, když smícháme žlutou a červenou?
Nebo jaké barvy má duha? To vše si prozradíme během první lekce. A ještě si
vytvoříme kouzelný barevný kamínek.
Cílenost: MŠ, 1. - 2. třída ZŠ / Délka: 60 - 70 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací oblasti pro MŠ: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a
společnost, Dítě a svět / Klíčová slova: galerie, výtvarné umění, barvy, míchání
barev, barvy a světlo / Výstupy – žák: děti poznají úžasný svět barev, zjistí, jak
barvy vznikají a jak si s nimi mohou hrát / Cena: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod
zdarma, v případě objednání celého cyklu (3 lekce) cena 120 Kč/1 žák / Počet žáků:
max. 28 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel.
+420 607 930 040, +494 534 450
S sebou: všechny materiály a pomůcky k dostání v galerii, s sebou pouze oděv
vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev. V případě první lekce prosíme
o donesení kamene o průměru cca 5 – 10 cm.
2. VEJDI SE MNOU DO KOUZELNÉ KRAJINY
Krajinomalby nás dokážou přenést do letní zahrady či podzimního deště. I my
můžeme využít tohoto jejich kouzla a vejít s nimi do záhadného světa, který se mění
podle využitých barev a nálad malíře. A sami si vytvoříme pomocí pastelek tu svou
vlastní kouzelnou krajinu.
Cílenost: MŠ, 1. - 2. třída ZŠ / Délka: 60 - 70 min (lze upravit podle věků žáků) /
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Vzdělávací programy pro MŠ
Vzdělávací oblasti pro MŠ: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a
společnost, Dítě a svět / Klíčová slova: galerie, výtvarné umění, barvy a světlo,
krajinomalba, malba / Výstupy – žák: žáci se naučí vnímat obrazy zcela novým
způsobem a uvědomí si, že i s nimi je možné užít si zábavu / Cena: 60 Kč/žák,
pedagogický doprovod zdarma, v případě objednání celého cyklu (3 lekce) cena 120
Kč/1 žák / Počet žáků: max. 33 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
S sebou: všechny materiály a pomůcky k dostání v galerii, s sebou pouze oděv
vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev.
3. LEHCE O GRAFICE
Výtvarné umění nejsou jen obrazy a štětce. Jsou to i zcela záhadné techniky s názvy
jako linoryt či suchá jehla. Co se pod nimi skrývá a jak se takový linoryt tvoří? A
kdy se z otisku stane umělecké dílo? To vše nás čeká ve třetí lekci a k tomu ještě
tvorba kouzelného stromu pomocí linorytových razítek.
Cílenost: MŠ, 1. - 2. třída ZŠ / Délka: 60 - 70 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací oblasti pro MŠ: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a
společnost, Dítě a svět / Klíčová slova: galerie, výtvarné umění, grafika, grafické
techniky, linoryt / Výstupy – žák: žáci poznají, že za výtvarným uměním se
neskrývají pouze štětce a tužky, ale i jiné nečekané nástroje / Cena: 60 Kč/žák,
pedagogický doprovod zdarma, v případě objednání celého cyklu (3 lekce) cena 120
Kč/1 žák / Počet žáků: max. 28 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
S sebou: všechny materiály a pomůcky k dostání v galerii, s sebou pouze oděv
vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev.

O ZTRACENÉM SKŘÍTKU GALERÍSKOVI A VÍLE PRÁŠILCE /
EDUKAČNÍ PROGRAM KE STÁLÉ EXPOZICI ORLICKÉ GALERIE
Termíny: od 9. září do 25. října 2019
Pro program platí předplatné pro školy.
Orlickou galerií otřásla strašná zpráva. Skřítek Galerísek se ztratil. Bez jeho ochrany
propuká v galerii chaos a nepořádek. Zapojte se s kouzelnou vílou Prášilkou do
velkého pátrání po ztraceném skřítkovi a poznejte výtvarné umění ze zcela nového
pohledu.
Cílenost: MŠ, 1. - 2. třída ZŠ / Délka: 60 - 70 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací oblasti pro MŠ: Dítě a společnost, Dítě a svět / Klíčová slova: galerie,
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Vzdělávací programy pro MŠ
výtvarné umění, pohádkový příběh, hledání skřítka, hry / Výstupy – žák: žáci
poznají prostor galerie z nového pohledu, jako přívětivé místo, a že s výtvarným
uměním umí být i velká zábava / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma /
Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 1. stupeň
Muzeum krajky Vamberk
OD LNU K NITCE, OD NITKY KE KRAJCE / CYKLUS TÉMATICKÝCH
NÁVŠTĚV MUZEA KRAJKY VAMBERK
Termíny: od 21. října 2019 do 30. ledna 2020
Program si je možné objednat jako celek, ale také jednotlivé lekce.
Na program se vztahuje předplatné pro školy.
1. OD LNU K NITCE
V první lekci programu ke stálé expozici Muzea krajky Vamberk s dětmi odhalíme
tajemství vzniku nitky, a to lněné i vlněné. Žákům budou představeny jednotlivé
potřebné nástroje a jejich proměny v minulosti. Děti nebude čekat pouze povídání a
hry, ale i možnost vyzkoušení si lámání lnu na trdlici, předení na kolovratu nebo
česání ovčí vlny.
Cílenost: 2. – 7. třída ZŠ / Délka: 45 - 60 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Dějepis / Klíčová slova: len, vlna,
přeslen, kolovrat, textilní techniky, zpracování textilu, pravěk, středověk / Výstupy –
žák: děti pomocí her, povídání a zkoušení poznají během první lekce, jak ze lnu a
vlny vznikne niť / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků:
max. 33 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel.
+420 607 930 040, +494 534 450
2. OD NITKY KE KRAJCE
Vamberecká krajka je fenomén známý po celém světě. Jak však taková krajka
vzniká? Co vlastně znamená slovo herdulka a proč se při výrobě krajky používá
takové množství špendlíků? To a na mnohé další otázky budeme hledat se žáky
odpověď během druhé lekce programu ke stálé expozici Muzea krajky Vamberk.
Žákům bude představena minulost krajky, způsoby její výroby a pomůcky, které jsou
k tomu potřebné. Na závěr lekce si každé z dětí vyzkouší techniku řetízku na
provázcích, který jim zůstane jako suvenýr.
Cílenost: 2. – 7. třída ZŠ / Délka: 45 - 60 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Dějepis / Klíčová slova: krajka,
krajkářství, Vamberk, vamberecká krajka, paličkování, paličky, herdule, řetízek /
Výstupy – žák: děti pomocí her, povídání a zkoušení poznají během druhé lekce,
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 1. stupeň
jakým způsobem vzniká krajka / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma /
Počet žáků: max. 33 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450

Orlická galerie
UMĚNÍ NENÍ MUČENÍ 1 / CYKLUS TÉMATICKÝCH NÁVŠTĚV
ORLICKÉ GALERIE
Termíny: od 9. září 2019 – 30. ledna 2020
Program si je možné objednat jako celek, ale také jednotlivé lekce.
Možnost přenesení lekcí „Hrátky s barvami“ a „Lehce o grafice“ během
listopadu, prosince a ledna přímo do vaší základní školy. Cena cestovného 9
Kč/km.
Na program se nevztahuje předplatné pro školy.
1. HRÁTKY S BARVAMI
Barvy nás obklopují po celý život. Možná už nám připadají běžné, ale bez nich by to
nešlo. A jak barvy vlastně vznikají? Co se stane, když smícháme žlutou a červenou?
Nebo jaké barvy má duha? To vše si prozradíme během první lekce. A ještě si
vytvoříme kouzelný barevný kamínek.
Cílenost: MŠ, 1. - 2. třída ZŠ / Délka: 60 - 70 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova / Klíčová slova:
galerie, výtvarné umění, barvy, míchání barev, barvy a světlo / Výstupy – žák: děti
poznají úžasný svět barev, zjistí, jak barvy vznikají a jak si s nimi mohou hrát /
Cena: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, v případě objednání celého cyklu
(3 lekce) cena 120 Kč/1 žák / Počet žáků: max. 28 žáků / Objednávky: Mgr.
Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
S sebou: všechny materiály a pomůcky k dostání v galerii, s sebou pouze oděv
vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev. V případě první lekce prosíme
o donesení kamene o průměru cca 5 – 10 cm.
2. VEJDI SE MNOU DO KOUZELNÉ KRAJINY
Krajinomalby nás dokážou přenést do letní zahrady či podzimního deště. I my
můžeme využít tohoto jejich kouzla a vejít s nimi do záhadného světa, který se mění
podle využitých barev a nálad malíře. A sami si vytvoříme pomocí pastelek tu svou
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 1. stupeň
vlastní kouzelnou krajinu.
Cílenost: MŠ, 1. - 2. třída ZŠ / Délka: 60 - 70 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova / Klíčová slova:
galerie, výtvarné umění, barvy a světlo, krajinomalba, malba / Výstupy – žák: žáci
se naučí vnímat obrazy zcela novým způsobem a uvědomí si, že i s nimi je možné
užít si zábavu / Cena: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, v případě
objednání celého cyklu (3 lekce) cena 120 Kč/1 žák / Počet žáků: max. 33 žáků /
Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040,
+494 534 450
S sebou: všechny materiály a pomůcky k dostání v galerii, s sebou pouze oděv
vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev.
3. LEHCE O GRAFICE
Výtvarné umění nejsou jen obrazy a štětce. Jsou to i zcela záhadné techniky s názvy
jako linoryt či suchá jehla. Co se pod nimi skrývá a jak se takový linoryt tvoří? A
kdy se z otisku stane umělecké dílo? To vše nás čeká ve třetí lekci a k tomu ještě
tvorba kouzelného stromu pomocí linorytových razítek.
Cílenost: MŠ, 1. - 2. třída ZŠ / Délka: 60 - 70 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova / Klíčová slova:
galerie, výtvarné umění, grafika, grafické techniky, linoryt / Výstupy – žák: žáci
poznají, že za výtvarným uměním se neskrývají pouze štětce a tužky, ale i jiné
nečekané nástroje / Cena: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, v případě
objednání celého cyklu (3 lekce) cena 120 Kč/1 žák / Počet žáků: max. 28 žáků /
Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040,
+494 534 450
S sebou: všechny materiály a pomůcky k dostání v galerii, s sebou pouze oděv
vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev.

UMĚNÍ NENÍ MUČENÍ 2 / CYKLUS TÉMATICKÝCH NÁVŠTĚV
ORLICKÉ GALERIE
Termíny: od 9. září 2019 do 30. ledna 2020
Program si je možné objednat jako celek, ale také jednotlivé lekce.
Možnost přenesení lekcí „Hrátky s barvami“, „Lehce o grafice“ a „Jak na
fotografii“ během listopadu, prosince, a ledna přímo do vaší základní školy.
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 1. stupeň
Cena cestovného 9 Kč/km.
Na program se nevztahuje předplatné pro školy.
1. HRÁTKY S BARVAMI
Barvy nás obklopují po celý život. Možná už nám připadají běžné, ale bez nich by to
nešlo. A jak barvy vlastně vznikají? Co se stane, když smícháme žlutou a červenou?
Nebo jaké barvy má duha? To vše si prozradíme během první lekce. A ještě si
vytvoříme kouzelný barevný kamínek.
Cílenost: 3. – 5. třída ZŠ / Délka: 70 - 75 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova / Klíčová slova:
galerie, výtvarné umění, barvy, míchání barev, barvy a světlo / Výstupy – žák: děti
poznají úžasný svět barev, zjistí, jak barvy vznikají a jak si s nimi mohou hrát /
Cena: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, v případě objednání celého cyklu
(3 lekce) cena 120 Kč/1 žák / Počet žáků: max. 28 žáků / Objednávky: Mgr.
Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
S sebou: všechny materiály a pomůcky k dostání v galerii, s sebou pouze oděv
vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev. V případě první lekce prosíme
o donesení kamene o průměru cca 5 – 10 cm.
2. VEJDI SE MNOU DO KOUZELNÉ KRAJINY
Krajinomalby nás dokážou přenést do letní zahrady či podzimního deště. I my
můžeme využít tohoto jejich kouzla a vejít s nimi do záhadného světa, který se mění
podle využitých barev a nálad malíře. A sami si vytvoříme pomocí pastelek tu svou
vlastní kouzelnou krajinu.
Cílenost: 3. – 5. třída ZŠ / Délka: 70 – 75 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova / Klíčová slova:
galerie, výtvarné umění, barvy a světlo, krajinomalba, malba / Výstupy – žák: žáci
se naučí vnímat obrazy zcela novým způsobem a uvědomí si, že i s nimi je možné
užít si zábavu / Cena: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, v případě
objednání celého cyklu (3 lekce) cena 120 Kč/1 žák / Počet žáků: max. 33 žáků /
Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040,
+494 534 450
S sebou: všechny materiály a pomůcky k dostání v galerii, s sebou pouze oděv
vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev.
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 1. stupeň
3. LEHCE O GRAFICE
Výtvarné umění nejsou jen obrazy a štětce. Jsou to i zcela záhadné techniky s názvy
jako linoryt či suchá jehla. Co se pod nimi skrývá a jak se takový linoryt tvoří? A
kdy se z otisku stane umělecké dílo? To vše nás čeká ve třetí lekci a k tomu si ještě
vyrobíme vlastní linoryt, který si otiskneme na papír.
Cílenost: 3. - 5. třída ZŠ / Délka: 80 - 90 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova / Klíčová slova:
galerie, výtvarné umění, grafika, grafické techniky, linoryt / Výstupy – žák: žáci
poznají, že za výtvarným uměním se neskrývají pouze štětce a tužky, ale i jiné
nečekané nástroje / Cena: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, v případě
objednání celého cyklu (3 lekce) cena 120 Kč/1 žák / Počet žáků: max. 28 žáků /
Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040,
+494 534 450
S sebou: všechny materiály a pomůcky k dostání v galerii, s sebou pouze oděv
vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev.
4. JAK NA FOTOGRAFII?
Fotografie se stala velkou revolucí v zachycení obrazu. Jak se ale fotografie
vyvíjela? A bylo vytvoření fotky vždy tak rychlé a jednoduché jako dnes? A co je to
ta tajemná camera obscura, kterou používal samotný Leonardo da Vinci? To jsou vše
otázky pro čtvrtou lekci, během které si právě každý takovou svou cameru obscuru
dokonce vytvoříme.
Cílenost: 3. - 5. třída ZŠ / Délka: 70 - 80 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova / Klíčová slova:
galerie, výtvarné umění, fotografie, fotoaparáty, vývoj fotografie, camera obscura /
Výstupy – žák: žáci zjistí informace z dějin fotografie a naučí se, jak jednoduché si
je vyrobit vlastní fotoaparát / Cena: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma,
v případě objednání celého cyklu (3 lekce) cena 120 Kč/1 žák / Počet žáků: max. 28
žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930
040, +494 534 450
S sebou: oděv vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev, pro první lekci
prosíme o donesení kamene o průměru cca 5 – 10 cm a pro čtvrtou lekci pak
plechovky od chipsů (1 kus na žáka).
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 1. stupeň
O ZTRACENÉM SKŘÍTKU GALERÍSKOVI A VÍLE PRÁŠILCE /
EDUKAČNÍ PROGRAM KE STÁLÉ EXPOZICI ORLICKÉ GALERIE
Termíny: od 9. září do 25. října 2019
Pro program platí předplatné pro školy.
Orlickou galerií otřásla strašná zpráva. Skřítek Galerísek se ztratil. Bez jeho ochrany
propuká v galerii chaos a nepořádek. Zapojte se s kouzelnou vílou Prášilkou do
velkého pátrání po ztraceném skřítkovi a poznejte výtvarné umění ze zcela nového
pohledu.
Cílenost: MŠ, 1. - 2. třída ZŠ / Délka: 60 - 70 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací oblasti pro MŠ: Dítě a společnost, Dítě a svět / Klíčová slova: galerie,
výtvarné umění, pohádkový příběh, hledání skřítka, hry / Výstupy – žák: žáci
poznají prostor galerie z nového pohledu, jako přívětivé místo, a že s výtvarným
uměním umí být i velká zábava / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma /
Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450

CESTOU NECESTOU PO MĚSTECH V MINULOSTI / EDUKAČNÍ
PROGRAM K VÝSTAVĚ „MĚSTA, OBCE A PAMÁTNÁ MÍSTA NAŠEHO
KRAJE NA KRESBÁCH JANA VENUTA“
Termíny: od 9. září do 25. října 2019
Na program se vztahuje předplatné pro školy.
Jak moc se změnila města našeho regionu oproti minulosti? Dokázali bychom
v uličkách minulých staletí nezabloudit? A jak a kdy vůbec první města vznikla? Na
tyto, ale i mnohé další otázky, budeme se žáky společně hledat odpovědi během
hravého programu k nové výstavě vedut Jana Venuta. Na děti bude čekat nejen
zajímavé povídání o vzniku měst a jejich vývoji, ale oni samotní se stanou architekty
měst skutečných i snových.
Cílenost: 3. – 7. třída ZŠ / Délka: 45 – 60 minut (lze upravit podle věku žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Dějepis, Zeměpis / Klíčová slova:
město, vývoj města, mapy, stavba měst, plány měst, proměny měst v minulosti,
náměstí, veduty, Jan Venuto / Výstupy – žák: žáci pomocí her a povídání zjistí
základní informace o vývoji měst obecně, ale především v našem regionu / Cena: 25
Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 33 žáků / Objednávky:
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 1. stupeň
Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450

Výstavní prostory muzea
STOLOVÁNÍ A ETIKETA NEJEN V MINULOSTI / EDUKAČNÍ PROGRAM
K VÝSTAVĚ „PROSTŘENO“
Termíny: od 9. září do 25. října 2019
Pro program platí předplatné pro školy.
Jak se dříve stolovalo? Lišilo se jídlo chudých a bohatých vrstev? A chutnaly by nám
recepty našich praprababiček? To vše a nejen to se žáci dozvědí hravou formou na
nové výstavě s názvem „Prostřeno“. Opomenuta nebude ani dnešní etiketa
s praktickými ukázkami. A možná nás přijde navštívit i Magdaléna Dobromila
Rettigová.
Cílenost: 2. - 6. třída ZŠ / Délka: 45 - 60 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Dějepis / Klíčová slova: stolování,
etiketa, jídlo v minulosti, 18. století, 19. století, 20. století, historické jídelní
soupravy, staré recepty / Výstupy – žák: Žáci pomocí her a povídání zjistí základní
informace o stolování v minulosti, jaká jídla se dříve jedla a jaké rozdíly jsou
v etiketě mezi minulostí a současností. / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod
zdarma / Počet žáků: max. 33 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 2. stupeň a SŠ
Muzeum krajky Vamberk
OD LNU K NITCE, OD NITKY KE KRAJCE / CYKLUS TÉMATICKÝCH
NÁVŠTĚV MUZEA KRAJKY VAMBERK
Termíny: od 21. října 2019 do 30. ledna 2020
Program si je možné objednat jako celek, ale také jednotlivé lekce.
Na program se vztahuje předplatné pro školy.
1. OD LNU K NITCE
V první lekci programu ke stálé expozici Muzea krajky Vamberk s dětmi odhalíme
tajemství vzniku nitky, a to lněné i vlněné. Žákům budou představeny jednotlivé
potřebné nástroje a jejich proměny v minulosti. Děti nebude čekat pouze povídání a
hry, ale i možnost vyzkoušení si lámání lnu na trdlici, předení na kolovratu nebo
česání ovčí vlny.
Cílenost: 2. – 7. třída ZŠ / Délka: 45 - 60 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Dějepis / Klíčová slova: len, vlna,
přeslen, kolovrat, textilní techniky, zpracování textilu, pravěk, středověk / Výstupy –
žák: děti pomocí her, povídání a zkoušení poznají během první lekce, jak ze lnu a
vlny vznikne niť / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků:
max. 33 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel.
+420 607 930 040, +494 534 450
2. OD NITKY KE KRAJCE
Vamberecká krajka je fenomén známý po celém světě. Jak však taková krajka
vzniká? Co vlastně znamená slovo herdulka a proč se při výrobě krajky používá
takové množství špendlíků? To a na mnohé další otázky budeme hledat se žáky
odpověď během druhé lekce programu ke stálé expozici Muzea krajky Vamberk.
Žákům bude představena minulost krajky, způsoby její výroby a pomůcky, které jsou
k tomu potřebné. Na závěr lekce si každé z dětí vyzkouší techniku řetízku na
provázcích, který jim zůstane jako suvenýr.
Cílenost: 2. – 7. třída ZŠ / Délka: 45 - 60 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Dějepis / Klíčová slova: krajka,
krajkářství, Vamberk, vamberecká krajka, paličkování, paličky, herdule, řetízek /
Výstupy – žák: děti pomocí her, povídání a zkoušení poznají během druhé lekce,
jakým způsobem vzniká krajka / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma /
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 2. stupeň a SŠ
Počet žáků: max. 33 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450

Orlická galerie
UMĚNÍ NENÍ MUČENÍ 3 – LEHCE O GRAFICE / CYKLUS
TÉMATICKÝCH NÁVŠTĚV ORLICKÉ GALERIE
Termíny: od 9. září 2019 do 30. ledna 2020
Program si je možné objednat jako celek, ale také jednotlivé lekce.
Možnost přenesení lekcí „Tisk z výšky“, „Tisk z hloubky“ a „Jak na fotografii“
během listopadu, prosince a ledna přímo do vaší základní školy. Cena
cestovného 9 Kč/km.
Na program se nevztahuje předplatné pro školy.
1. ÚVOD DO GRAFIKY
Výtvarné umění není pouze plátno, štětec a barvy. Jsou to i grafické techniky jako
linoryt, suchá jehla, dřevoryt, lept atd. Jak se tvoří a kdy z pouhého otisku vzniká
umělecké dílo a ne pouhá kopie? O tom všem v úvodní lekci.
Cílenost: 2. stupeň ZŠ, SŠ / Délka: 70 - 80 min / Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk
a jeho svět, Výtvarná výchova / Vzdělávací obory pro SŠ: Výtvarný obor / Klíčová
slova: galerie, výtvarné umění, barvy, grafika, grafické techniky, tisk z výšky, tisk z
hloubky / Výstupy – žák: žáci se seznámí se základy grafických technik / Cena: 60
Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, v případě objednání celého cyklu (3 lekce)
cena 120 Kč/1 žák / Počet žáků: max. 28 žáků / Objednávky: Mgr. Martina
Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
S sebou: všechny materiály a pomůcky k dostání v galerii, s sebou pouze oděv
vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev.
2. TISK Z VÝŠKY
Patří mezi nejstarší grafické techniky, během kterých grafik přenáší kresbu na štoček
a postupně pomocí rýtek a dlátek odebírá materiál kolem. Do této kategorie lze
zařadit dřevoryt, dřevořez a linoryt, a právě na ten poslední se zaměříme z blízka.
Svůj vlastní linoryt si i vyrobíme a natiskneme.
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 2. stupeň a SŠ
Cílenost: 2. stupeň ZŠ, SŠ / Délka: 80 - 90 min / Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk
a jeho svět, Výtvarná výchova / Vzdělávací obory pro SŠ: Výtvarný obor / Klíčová
slova: galerie, výtvarné umění, barvy, grafika, grafické techniky, tisk z výšky,
dřevoryt, linoryt / Výstupy – žák: žáci se dozvědí nejen podrobné informace o tisku
z výšky, ale sami si vyzkouší techniku linorytu / Cena: 60 Kč/žák, pedagogický
doprovod zdarma, v případě objednání celého cyklu (3 lekce) cena 120 Kč/1 žák /
Počet žáků: max. 28 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
S sebou: všechny materiály a pomůcky k dostání v galerii, s sebou pouze oděv
vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev.
3. TISK Z HLOUBKY
Během třetí lekce se dostaneme k druhé kategorii grafických technik, a to k tisku z
hloubky. Naším hlavním bodem zájmu bude technika suché jehly, kterou si
vyzkoušíme na kovolistech, a opět nás čeká vytvoření vlastní originální grafiky.
Cílenost: 2. stupeň ZŠ, SŠ / Délka: 80 - 90 min / Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk
a jeho svět, Výtvarná výchova / Vzdělávací obory pro SŠ: Výtvarný obor / Klíčová
slova: galerie, výtvarné umění, barvy, grafika, grafické techniky, tisk z hloubky,
suchá jehla, lept / Výstupy – žák: žáci se dozvědí nejen podrobné informace o tisku
z hloubky, ale sami si vyzkouší techniku suché jehly / Cena: 60 Kč/žák,
pedagogický doprovod zdarma, v případě objednání celého cyklu (3 lekce) cena 120
Kč/1 žák / Počet žáků: max. 28 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
S sebou: všechny materiály a pomůcky k dostání v galerii, s sebou pouze oděv
vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev.
4. JAK NA FOTOGRAFII? (vhodné pro 6. a 7. třída ZŠ)
Fotografie se stala velkou revolucí v zachycení obrazu. Jak se ale fotografie
vyvíjela? A bylo vytvoření fotky vždy tak rychlé a jednoduché jako dnes? A co je to
ta tajemná camera obscura, kterou používal samotný Leonardo da Vinci? To jsou vše
otázky pro čtvrtou lekci, během které si právě každý takovou svou cameru obscuru
dokonce vytvoříme
Cílenost: 3. - 5. třída ZŠ / Délka: 70 - 80 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova / Klíčová slova:
galerie, výtvarné umění, fotografie, fotoaparáty, vývoj fotografie, camera obscura /
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 2. stupeň a SŠ
Výstupy – žák: žáci zjistí informace z dějin fotografie a naučí se, jak jednoduché si
je vyrobit vlastní fotoaparát / Cena: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma,
v případě objednání celého cyklu (3 lekce) cena 120 Kč/1 žák / Počet žáků: max. 28
žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930
040, +494 534 450
S sebou: oděv vhodný pro tvoření, který je možné umazat od barev, pro první lekci
prosíme o donesení kamene o průměru cca 5 – 10 cm a pro čtvrtou lekci pak
plechovky od chipsů (1 kus na žáka).
CESTOU NECESTOU PO MĚSTECH V MINULOSTI / EDUKAČNÍ
PROGRAM K VÝSTAVĚ „MĚSTA, OBCE A PAMÁTNÁ MÍSTA NAŠEHO
KRAJE NA KRESBÁCH JANA VENUTA“
Termíny: od 9. září do 25. října 2019
Na program se vztahuje předplatné pro školy.
Jak moc se změnila města našeho regionu oproti minulosti? Dokázali bychom
v uličkách minulých staletí nezabloudit? A jak a kdy vůbec první města vznikla? Na
tyto, ale i mnohé další otázky, budeme se žáky společně hledat odpovědi během
hravého programu k nové výstavě vedut Jana Venuta. Na děti bude čekat nejen
zajímavé povídání o vzniku měst a jejich vývoji, ale oni samotní se stanou architekty
měst skutečných i snových.
Cílenost: 3. – 7. třída ZŠ / Délka: 45 – 60 minut (lze upravit podle věku žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Dějepis, Zeměpis / Klíčová slova:
město, vývoj města, mapy, stavba měst, plány měst, proměny měst v minulosti,
náměstí, veduty, Jan Venuto / Výstupy – žák: žáci pomocí her a povídání zjistí
základní informace o vývoji měst obecně, ale především v našem regionu / Cena: 25
Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 33 žáků / Objednávky:
Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450

Výstavní prostory muzea
STOLOVÁNÍ A ETIKETA NEJEN V MINULOSTI / EDUKAČNÍ PROGRAM
K VÝSTAVĚ „PROSTŘENO“
Termíny: od 9. září do 25. října 2019
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 2. stupeň a SŠ
Pro program platí předplatné pro školy.
Jak se dříve stolovalo? Lišilo se jídlo chudých a bohatých vrstev? A chutnaly by nám
recepty našich praprababiček? To vše a nejen to se žáci dozvědí hravou formou na
nové výstavě s názvem „Prostřeno“. Opomenuta nebude ani dnešní etiketa
s praktickými ukázkami. A možná nás přijde navštívit i Magdaléna Dobromila
Rettigová.
Cílenost: 2. - 6. třída ZŠ / Délka: 45 - 60 min (lze upravit podle věků žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Dějepis / Klíčová slova: stolování,
etiketa, jídlo v minulosti, 18. století, 19. století, 20. století, historické jídelní
soupravy, staré recepty / Výstupy – žák: žáci pomocí her a povídání zjistí základní
informace o stolování v minulosti, jaká jídla se dříve jedla a jaké rozdíly jsou
v etiketě mezi minulostí a současností / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod
zdarma / Počet žáků: max. 33 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
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Kontakty
Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2 (bývalé kasárny)
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 450
www.moh.cz

Muzeum krajky Vamberk
Husovo náměstí 88
517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518

Orlická galerie
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015

Výstavní prostory muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015

Muzejní pedagog
Mgr. Martina Marxová
Jiráskova 2
516 01 Rychnov nad Kněžnou
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Kontakty
Tel.: +420 607 930 040, 494 534 450
E-mail: marxova@moh.cz
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