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Vzdělávací programy pro MŠ
Památník Karla Plachetky
PÍPÁCI ANEB LETEM PTAČÍM SVĚTEM 1
Termíny: od 4. února do 25. června 2019
Pro program platí předplatné pro školy.
Ptačí svět je plný tajemství a zajímavostí. Právě jeden takový ukrývá ve svých zdech
také budova bývalých rychnovských kasáren, svět plný barevných peříček, zobáčků
a křídel plachtících rychle ve vzduchu. Ten odhalíme s dětmi pomocí her, pohádek a
omalovánek.
Cílenost: MŠ, 1. třída ZŠ / Délka: 45-60 min / Vzdělávací oblasti pro MŠ: Dítě a
jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět / Klíčová slova: ptáci,
ptačí svět, chování ptáků, život ptáků, potrava ptáků, hnízdo, vajíčka, zpěv ptáků,
vzhled ptáků / Výstupy – žák: děti pomocí her a pohádek poznají ptačí svět a získají
mnohé znalosti o různých druzích ptáků žijících na našem území, ale i mimo něj /
Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 35 žáků /
Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 739 961 768,
+494 534 450

Orlická galerie
UMĚNÍ NENÍ MUČENÍ 1 / CYKLUS TÉMATICKÝCH NÁVŠTĚV
ORLICKÉ GALERIE
Termíny: od 30. dubna do 25. června 2019
Program si je možné objednat jako celek, ale také jednotlivé lekce.
Možnost přenesení lekcí „Hrátky s barvami“ a „Lehce o grafice“ během února,
března a dubna přímo do vaší mateřské školy.
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.
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Vzdělávací programy pro MŠ
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
739 961 768, +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) /
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. +420 739 961 768, +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
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Vzdělávací programy pro MŠ
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. +420 739 961 768, +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
Termíny: od 2. května do 25. června 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. +420 739 961 768, +494 534 450
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 1. stupeň
Památník Karla Plachetky
PÍPÁCI ANEB LETEM PTAČÍM SVĚTEM 1
Termíny: od 4. února do 25. června 2019
Pro program platí předplatné pro školy.
Ptačí svět je plný tajemství a zajímavostí. Právě jeden takový ukrývá ve svých zdech
také budova bývalých rychnovských kasáren, svět plný barevných peříček, zobáčků
a křídel plachtících rychle ve vzduchu. Ten odhalíme s dětmi pomocí her, pohádek a
omalovánek.
Cílenost: MŠ, 1. třída ZŠ / Délka: 45-60 min / Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a
jeho svět / Klíčová slova: ptáci, ptačí svět, chování ptáků, život ptáků, potrava
ptáků, hnízdo, vajíčka, zpěv ptáků, vzhled ptáků / Výstupy – žák: děti pomocí her a
pohádek poznají ptačí svět a získají mnohé znalosti o různých druzích ptáků žijících
na našem území, ale i mimo něj / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma /
Počet žáků: max. 35 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 739 961 768, +494 534 450
PTAČÍ AGENTI ANEB LETEM PTAČÍM SVĚTEM 2
Termíny: od 4. února do 25. června 2019
Pro program platí předplatné pro školy.
Ptačí svět je plný tajemství a zajímavostí. Právě jeden takový ukrývá ve svých zdech
také budova bývalých rychnovských kasáren, svět plný barevných peříček, zobáčků
a křídel plachtících rychle ve vzduchu. Ten odhalíme s dětmi pomocí hry na Tajné
ptačí agenty, ale také skrze povídání a hravé pracovní listy.
Cílenost: 2. – 5. třída ZŠ / Délka: 45-60 min / Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a
jeho svět / Klíčová slova: ptáci, ptačí svět, chování ptáků, život ptáků, potrava
ptáků, hnízdo, vajíčka, zpěv ptáků, vzhled ptáků / Výstupy – žák: děti pomocí her a
pohádek poznají ptačí svět a získají mnohé znalosti o různých druzích ptáků žijících
na našem území, ale i mimo něj / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma /
Počet žáků: max. 35 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 739 961 768, +494 534 450
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 1. stupeň
Muzeum krajky Vamberk
O KŘESŤANSTVÍ, ŽIVOTĚ SVATÝCH A NEJEN TO / EDUKAČNÍ
PROGRAM K VÝSTAVĚ „POKLADY PODORLICKÝCH SVATOSTÁNKŮ“
Termíny: od 4. února do 19. dubna 2019
Pro program platí předplatné pro školy.
Co je to vlastně víra? Věřili lidé vždy pouze v jednoho Boha? Jak se lidská víra
vyvíjela v čase? K čemu vlastně slouží kostel? Na tyto i mnohé další otázky se bude
snažit odpovědět nový edukační program vytvořený k výstavě „Poklady
podorlických svatostánků“. Zmíněny budou nejen obecné informace o víře a
křesťanství, ale také ty vztahující se například k zasvěcení kostelů v našem regionu.
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:
náboženství, víra, křesťanství, kostel, život svatých, Bůh, bohové, vývoj víry, druhy
víry, mše, liturgické předměty / Výstupy – žák: Žáci pomocí her a povídání zjistí
základní informace o různých typech náboženství, jejich rozdělení, základech atd.
Do větších podrobností se seznámí se základy křesťanství, které výrazně ovlivnilo
naši historii, s životy svatých a církevními památky v našem regionu / Cena: 25
Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 33 žáků / Objednávky:
Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 739 961 768, +494 534 450

Orlická galerie
UMĚNÍ NENÍ MUČENÍ 1 / CYKLUS TÉMATICKÝCH NÁVŠTĚV
ORLICKÉ GALERIE
Termíny: od 30. dubna – 25. června 2019
Program si je možné objednat jako celek, ale také jednotlivé lekce.
Možnost přenesení lekcí „Hrátky s barvami“ a „Lehce o grafice“ během února,
března a dubna přímo do vaší základní školy.
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?
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 1. stupeň
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. +420 739 961 768, +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) /
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. +420 739 961 768,
+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) /
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 1. stupeň
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. +420 739 961 768,
+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 30. dubna do 25. června 2019
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 února, března a dubna přímo do vaší základní školy.
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. +420 739 961 768, +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.
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 1. stupeň
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. +420 739 961 768,
+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 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. +420 739 961 768,
+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
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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
739 961 768, +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 (viz obrázek, 1 kus na žáka).

O ZTRACENÉM SKŘÍTKU GALERÍSKOVI A VÍLE PRÁŠILCE
Termíny: od 2. května do 25. června 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
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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. +420 739 961 768, +494 534 450

POZNEJ ZNÁMOU KRAJINU JINAK / EDUKAČNÍ PROGRAM
K VÝSTAVĚ „UMĚNÍ AKCE VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH“
Termíny: od 2. května do 25. června 2019
Program probíhá v podobě celodenního netradičního výletu do okolí Rychnova
nad Kněžnou spojeného s návštěvou výstavy. V případě nepříznivého počasí
bude program přesunut do zámeckého parku v Rychnově nad Kněžnou či
přesunut na jiný termín.
Na program se nevztahuje předplatné pro školy.
Mnohá známá místa našeho okolí už skoro ani nevnímáme. Vždyť co je jiného na
cestě ke Studánce. Tam byl snad člověk tisíckrát. A přece jen jde obyčejná
procházka prožít jinak, a to pomocí přírody a výtvarného umění.
Cílenost: ZŠ, SŠ / Délka: cca 4 hodiny / Vzdělávací oblasti pro MŠ: Člověk a jeho
svět, Výtvarná výchova/ Klíčová slova: volné umění, příroda, přírodniny, využití
přírody v umění, volná tvorba / Výstupy – žák: žáci poznají zcela odlišnou formu a
projev výtvarného umění / Cena: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet
žáků: max. 30 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel.
+420 739 961 768, +494 534 450
S sebou: oblečení a obuv (pevná) vhodné pro celodenní pobyt v přírodě
s přihlédnutím na aktuální předpověď počasí, dostatečnou svačinu a pití na celé
dopoledne, pláštěnku, jakýkoliv typ sedáku (například kus staré karimatky, v případě
hezkého počasí poslouží i pláštěnka), skicák A4 (každý žák ideálně svůj vlastní),
pasteky, voskovky, fixy, tužky podle uvážení každého z žáků.
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Výstavní prostory muzea
STOLOVÁNÍ A ETIKETA NEJEN V MINULOSTI / EDUKAČNÍ PROGRAM
K VÝSTAVĚ „PROSTŘENO“
Termíny: od 30. dubna do 25. června 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. +420 739 961 768, +494 534 450
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Orlická galerie
UMĚNÍ NENÍ MUČENÍ 3 – LEHCE O GRAFICE / CYKLUS
TÉMATICKÝCH NÁVŠTĚV ORLICKÉ GALERIE
Termíny: od 30. dubna do 25. června 2019
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 února, března a dubna přímo do vaší základní školy.
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. +420 739 961 768, +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.
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
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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. +420 739 961 768, +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. +420 739 961 768, +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 /
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
739 961 768, +494 534 450
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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 (viz obrázek, 1 kus na žáka).

POZNEJ ZNÁMOU KRAJINU JINAK / EDUKAČNÍ PROGRAM
K VÝSTAVĚ „UMĚNÍ AKCE VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH“
Termíny: od 2. května do 25. června 2019
Program probíhá v podobě celodenního netradičního výletu do okolí Rychnova
nad Kněžnou spojeného s návštěvou výstavy. V případě nepříznivého počasí
bude program přesunut do zámeckého parku v Rychnově nad Kněžnou či
přesunut na jiný termín.
Na program se nevztahuje předplatné pro školy.
Mnohá známá místa našeho okolí už skoro ani nevnímáme. Vždyť co je jiného na
cestě ke Studánce. Tam byl snad člověk tisíckrát. A přece jen jde obyčejná
procházka prožít jinak, a to pomocí přírody a výtvarného umění.
Cílenost: ZŠ, SŠ / Délka: cca 4 hodiny / Vzdělávací oblasti pro MŠ: Člověk a jeho
svět, Výtvarná výchova/ Klíčová slova: volné umění, příroda, přírodniny, využití
přírody v umění, volná tvorba / Výstupy – žák: žáci poznají zcela odlišnou formu a
projev výtvarného umění / Cena: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet
žáků: max. 30 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel.
+420 739 961 768, +494 534 450
S sebou: oblečení a obuv (pevná) vhodné pro celodenní pobyt v přírodě
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s přihlédnutím na aktuální předpověď počasí, dostatečnou svačinu a pití na celé
dopoledne, pláštěnku, jakýkoliv typ sedáku (například kus staré karimatky, v případě
hezkého počasí poslouží i pláštěnka), skicák A4 (každý žák ideálně svůj vlastní),
pasteky, voskovky, fixy, tužky podle uvážení každého z žáků.

Muzeum krajky Vamberk
O KŘESŤANSTVÍ, ŽIVOTĚ SVATÝCH A NEJEN TO / EDUKAČNÍ
PROGRAM K VÝSTAVĚ „POKLADY PODORLICKÝCH SVATOSTÁNKŮ“
Termíny: od 4. února do 19. dubna 2019
Pro program platí předplatné pro školy.
Co je to vlastně víra? Věřili lidé vždy pouze v jednoho Boha? Jak se lidská víra
vyvíjela v čase? K čemu vlastně slouží kostel? Na tyto i mnohé další otázky se bude
snažit odpovědět nový edukační program vytvořený k výstavě „Poklady
podorlických svatostánků“. Zmíněny budou nejen obecné informace o víře a
křesťanství, ale také ty vztahující se například k zasvěcení kostelů v našem regionu.
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:
náboženství, víra, křesťanství, kostel, život svatých, Bůh, bohové, vývoj víry, druhy
víry, mše, liturgické předměty / Výstupy – žák: Žáci pomocí her a povídání zjistí
základní informace o různých typech náboženství, jejich rozdělení, základech atd.
Do větších podrobností se seznámí se základy křesťanství, které výrazně ovlivnilo
naši historii, s životy svatých a církevními památky v našem regionu / Cena: 25
Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 33 žáků / Objednávky:
Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 739 961 768, +494 534 450

Výstavní prostory muzea
STOLOVÁNÍ A ETIKETA NEJEN V MINULOSTI / EDUKAČNÍ PROGRAM
K VÝSTAVĚ „PROSTŘENO“
Termíny: od 30. dubna do 25. června 2019
Pro program platí předplatné pro školy.
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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. +420 739 961 768, +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

Památník Karla Plachetky
Jiráskova 2 (bývalé kasárny)
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 450

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
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Kontakty

Muzejní pedagog
Mgr. Martina Marxová
Jiráskova 2
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 739 961 768
E-mail: marxova@moh.cz

21

Kontakty

22

