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Dobrý den,
rádi bychom Vás na stránkách této brožury seznámili s edukačními programy
nabízenými naší institucí, které jsou přehledně rozděleny podle jednotlivých
vzdělávacích stupňů a poboček muzea. Naše programy se vážou jak ke
stálým expozicím, tak ke krátkodobým výstavám. Jejich zaměření je díky
tomu velice široké.
Nově se objevily v naší nabídce i venkovní programy vytvořené pro zámecký
park v Rychnově nad Kněžnou.
Pro vybrané programy je možné uplatnit naší institucí nabízenou školní
permanentku, díky které žáci neplatí vstupné. Tato permanentka umožňuje
žákům a pedagogům také vstup zdarma do všech expozic muzea, a to i na
krátkodobé výstavy v libovolném počtu návštěv. Školní permanentku je
možné sjednat kdykoliv a platí vždy pro celou školu na aktuální školní rok.
Z důvodu uzavření některých našich poboček v zimních měsících nabízíme
možnost objednání vybraných lekcí programu „Umění není mučení“ do
prostor Vaší školy. I v případě této varianty není nutné školou nic
připravovat. Všechen potřebný materiál k uskutečnění lekce připraví a
přiveze s sebou náš pracovník.
Protože je pro nás velice důležitý individuální přístup, prosím, neváhejte
kontaktovat naší muzejní pedagožku v případě potřebných úprav programů
či návrhů nových témat.
Těšíme na spolupráci a Vaši návštěvu.
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Vzdělávací programy pro MŠ
Památník Karla Plachetky
PÍPÁCI ANEB LETEM PTAČÍM SVĚTEM 1 / EDUKAČNÍ PROGRAM KE
STÁLÉ EXPOZICI PAMÁTNÍK KARLA PALCHETKY
Termíny: od 2. února do 29. června 2021
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, pro program platí předplatné
pro školy / Počet žáků: max. 35 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450

Muzeum krajky Vamberk
OD NITKY KE KRAJCE PRO NEJMENŠÍ / EDUKAČNÍ PROGRAM KE
STÁLÉ EXPOZICI MUZEA KRAJKY VAMBERK
Termíny: od 2. února do 29. června 2021
Paličkovaná krajka patří neodmyslitelně k regionu Vamberecka. Jak však tato jemná
kráska podobná pavučinkám vzniká? A co vše je k tomu potřeba? To společně
s dětmi odhalíme během hravého programu, ve kterém nás čeká nejen povídání o
krajkách, ale také pohádka, hledání ptáka Ohniváka nebo krátká relaxace. To vše
přizpůsobeno na míru nejmenším návštěvníkům.
Cílenost: MŠ a 1. třída ZŠ / Délka: 60 - 70 min (lze upravit podle věku žáků) /
Vzdělávací oblasti pro MŠ: Dítě a společnost, Dítě a svět / Klíčová slova: Krajka,
krajkářství, Vamberk, tradice krajkářství, paličkovaná krajka, paličky, herdule /
Výstupy – žák: Žáci se seznámí s historií krajkářství na Vamberecku a také získají
základní informace o způsobu výroby paličkované krajky / Cena: 25 Kč/žák,
pedagogický doprovod zdarma, pro program platí předplatné pro školy / Počet žáků:
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Vzdělávací programy pro MŠ
max. 30 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 4. května do 29. června 2021
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. 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 věku 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 dokáží 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.
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Vzdělávací programy pro MŠ
Cílenost: MŠ, 1. - 2. třída ZŠ / Délka: 60 - 70 min (lze upravit podle věku 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. +420 607 930 040, +494 534 450
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 4. května do 29. června 2021
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 věku žáků) /
Vzdělávací oblasti pro MŠ: Dítě a společnost, Dítě a svět / Klíčová slova: Galerie,
výtvarné umění, pohádkový příběh, hledání skřítka, hry / Výstupy – žák: Žáci
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Vzdělávací programy pro MŠ
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,
pro program platí předplatné pro školy / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky:
Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450

Sýpka – Muzeum Orlických hor
LETEM PTAČÍM SVĚTEM NA SÝPCE 1 ANEB NA KŘÍDLECH ČÁPA
ČERNÉHO / EDUKAČNÍ PROGRAM KE STÁLÉ EXPOZICI SÝPKY –
MUZEA ORLICKÝCH HOR
Termíny: od 2. února do 29. června 2021
Objevme společně unikátní domov mnoha druhů ptáčků, strom ukrytý v expozici
Sýpky – Muzea Orlických hor, a ponořme se do jejich úchvatného světa. Vaším
průvodcem se stane čáp Kiko, který vám prozradí nejen mnohé informace o
ptáčcích, ale pokusí se vás naučit i létat. Chybět nebude také množství her a zábavy.
Cílenost: MŠ, 1. - 3. třída ZŠ / Délka: 60 min. (lze upravit podle věku žáků) /
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, čáp černý, zpěv ptáků, vzhled ptáků / Výstupy – žák: Děti
pomocí her a pohádek poznají ptačí svět a získají mnohé znalosti o různých druzích
ptáčků se zaměřením na čápa černého, symbol Sýpky – Muzea Orlických hor /
Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, pro program platí předplatné pro
školy / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450

Zámecký park v Rychnově nad Kněžnou
KDO ROSTE V PARKU / PŘÍRODOVĚDNÝ EDUKAČNÝ PROGRAM
Termíny: od 19. dubna do 29. června 2021
Jaký je rozdíl mezi parkem a lesem? A jaké rostliny můžeme objevit pro nás v na
první pohled obyčejném kousku městské zeleně? Na tyto, ale i mnohé další otázky
budeme společně s dětmi hledat odpověď během nového venkovního programu.
Seznámíme se nejen s různými druhy stromů, ale také rostlinami, které můžeme
v parku objevit, a to pěkně od země až do samotného nebe. Chybět nebudou
samozřejmě ani hry, hádanky a pohádky.
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Vzdělávací programy pro MŠ
Cílenost: MŠ, 1. - 5. třída ZŠ / Délka: 90 - 120 min. (lze upravit podle věku žáků) /
Vzdělávací oblasti pro MŠ: Dítě a svět / Klíčová slova: Příroda, rostliny, stromy,
park, byliny, keře, les, ekologie, botanika, růst rostlin, množení rostlin, listy, květy,
plody, kůra, stavba rostlin, dělení rostlin / Výstupy – žák: Žáci pomocí her a
povídání zjistí základní informace o rostlinách, jejich rozdělení, stavbě, množení, ale
také se dozvědí rozdíly mezi jednotlivými ekosystémy (park x les x louka) / Cena:
25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, pro program platí předplatné pro školy /
Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
S sebou: Vhodné oblečení a boty do přírody, psací potřeby, podložku na sezení (kus
karimatky, pláštěnka), pití (dle potřeby)

KDO ŽIJE V PARKU / PŘÍRODOVĚDNÝ EDUKAČNÝ PROGRAM
Termíny: od 19. dubna do 29. června 2021
Že ve městě není skoro možné kromě lidí potkat živého tvora? Opak je pravdou.
Hned kousek od rychnovského náměstí společně prozkoumáme ztracenou
zoologickou zahradu? A že v Rychnově nad Kněžnou žádná není? Není tomu úplně
tak. I v pro nás obyčejném parku je možné pozorovat mnohé zástupce říše zvířat. A
právě po jejich stopách se vydáme, a to od těch úplně nejmenších okem sotva
pozorovatelných po ty největší, co by se do kapsy sotva vešli. Chybět nebudou ani
hry, hádanky a pohádky.
Cílenost: MŠ, 1. - 5. třída ZŠ / Délka: 90 - 120 min. (lze upravit podle věku žáků) /
Vzdělávací oblasti pro MŠ: Dítě a svět / Klíčová slova: Příroda, živočichové,
hmyz, savci, ptáci, park, les, život zvířat, strava zvířat, stopy zvířat, mláďata, stavba
těla zvířat, ekologie / Výstupy – žák: Žáci pomocí her a povídání zjistí základní
informace o zvířatech, jejich rozdělení, životě, stravě a jaká zvířata je možné nalézt
v prostředí parku / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, pro program
platí předplatné pro školy / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: Mgr. Martina
Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
S sebou: Vhodné oblečení a boty do přírody, psací potřeby, podložku na sezení (kus
karimatky, pláštěnka), pití (dle potřeby)

LETEM PTAČÍM SVĚTEM V RYCHNOVSKÉM PARKU / PŘÍRODOVĚDNÝ
EDUKAČNÍ PROGRAM
Termíny: od 19. dubna do 29. června 2021
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Vzdělávací programy pro MŠ
Ptačí svět je plný tajemství a zajímavostí. Právě jeden takový se také ukrývá za
branami rychnovského zámeckého parku, svět plný barevných peříček, zobáčků a
křídel plachtících rychle ve vzduchu. Ten odhalíme s dětmi pomocí her, pohádek a
omalovánek.
Cílenost: MŠ, 1. – 4. tříd ZŠ / Délka: 90 - 120 min. (lze upravit podle věku žáků)/
Vzdělávací oblasti pro MŠ: Dítě a svět / Klíčová slova: Ptáci, ptačí svět, chování
ptáků, život ptáků, potrava ptáků, hnízdo, 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, pro program platí předplatné pro školy / Počet žáků:
max. 35 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420
607 930 040, +494 534 450
S sebou: Vhodné oblečení a boty do přírody, psací potřeby, podložku na sezení (kus
karimatky, pláštěnka), pití (dle potřeby)
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Vzdělávací programy pro ZŠ – 1. stupeň
Památník Karla Plachetky
PÍPÁCI ANEB LETEM PTAČÍM SVĚTEM 1 / EDUKAČNÍ PROGRAM PRO
STÁLOU EXPOZICI PAMÁTNÍK KARLA PLACHETKY
Termíny: od 2. února do 29. června 2021
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,
pro program platí předplatné pro školy / Počet žáků: max. 35 žáků / Objednávky:
Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
PTAČÍ AGENTI ANEB LETEM PTAČÍM SVĚTEM 2 / EDUKAČNÍ
PROGRAM PRO STÁLOU EXPOZICI PAMÁTNÍK KARLA PLACHETKY
Termíny: od 2. února do 29. června 2021
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,
pro program platí předplatné pro školy / Počet žáků: max. 35 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 NITKY KE KRAJCE PRO NEJMENŠÍ / EDUKAČNÍ PROGRAM KE
STÁLÉ EXPOZICI MUZEA KRAJKY VAMBERK
Termíny: od 2. února do 29. června 2021
Paličkovaná krajka patří neodmyslitelně k regionu Vamberecka. Jak však tato jemná
kráska podobná pavučinkám vzniká? A co vše je k tomu potřeba? To společně
s dětmi odhalíme během hravého programu, ve kterém nás čeká nejen povídání o
krajkách, ale také pohádka, hledání ptáka Ohniváka nebo krátká relaxace. To vše
přizpůsobeno na míru nejmenším návštěvníkům.
Cílenost: MŠ a 1. třída ZŠ / Délka: 60 - 70 min (lze upravit podle věku žáků) /
Vzdělávací oblasti pro ZŠ: Člověk a jeho svět / Klíčová slova: Krajka, krajkářství,
Vamberk, tradice krajkářství, paličkovaná krajka, paličky, herdule / Výstupy – žák:
Žáci se seznámí s historií krajkářství na Vamberecku a také získají základní
informace o způsobu výroby paličkované krajky / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický
doprovod zdarma, pro program platí předplatné pro školy / Počet žáků: max. 30
žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930
040, +494 534 450
OD LNU K NITCE, OD NITKY KE KRAJCE / CYKLUS TÉMATICKÝCH
NÁVŠTĚV MUZEA KRAJKY VAMBERK
Termíny: od 2. února do 29. června 2021
Program si je možné objednat jako celek, ale také jednotlivé lekce.
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 věku 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, pro program
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platí předplatné pro školy / 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 věku 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,
pro program platí předplatné pro školy / 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 4. května do 29. června 2021
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. 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 věku žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova / Klíčová slova:
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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 dokáží 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 věku 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
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 věku 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
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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 4. května do 29. června 2021
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. 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 věku 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 dokážípřenést 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 věku žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova / Klíčová slova:
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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
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 věku 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 věku 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
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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).

O ZTRACENÉM SKŘÍTKU GALERÍSKOVI A VÍLE PRÁŠILCE /
EDUKAČNÍ PROGRAM KE STÁLÉ EXPOZICI ORLICKÉ GALERIE
Termíny: od 4. května do 29. června 2021
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 věku 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,
pro program platí předplatné pro školy / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky:
Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450

Výstavní prostory muzea
NA STOPĚ! / EDUKAČNÍ PROGRAM K VÝSTAVĚ „RUCE VZHŮRU! –
STOPA - STAŇ SE DETEKTVIEM A VYŘEŠ ZLOČIN! ZBRANĚ
VÝCHODOČESKÝCH PUŠKAŘŮ. ČETNICKÁ STANICE ZA PRVNÍ
REPUBLIKY.“
Termíny: od 4. května do 29. června 2021
V rychnovském muzeu se udál strašný zločin a je nutného ho vyšetřit! Co se vlastně
stalo a kdo je pachatel? To budou muset vypátrat žáci během hravého edukačního
programu, během kterého se také dozví, jak vypadala četnická stanice za první
republiky a jak se v čase proměnily střelné zbraně.
Cílenost: 2. - 6. třída ZŠ / Délka: 45 - 60 min (lze upravit podle věku žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Dějepis / Klíčová slova: Zločin,
vyšetřování, pátrání, detektivové, četníci, četnická stanice, období první republiky,
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zbraně, střelné zbraně / Výstupy – žák: Žáci pomocí her a povídání zjistí základní
informace o způsobu vyšetřování zločinu, ale také informace o historii policie a
zbraní / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, pro program platí
předplatné pro školy / Počet žáků: max. 33 žáků / Objednávky: Mgr. Martina
Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450

Sýpka – Muzeum Orlických hor
LETEM PTAČÍM SVĚTEM NA SÝPCE 1 ANEB NA KŘÍDLECH ČÁPA
ČERNÉHO / EDUKAČNÍ PROGRAM KE STÁLÉ EXPOZICI SÝPKY –
MUZEA ORLICKÝCH HOR
Termíny: od 2. února do 29. června 2021
Objevme společně unikátní domov mnoha druhů ptáčků, strom ukrytý v expozici
Sýpky – Muzea Orlických hor, a ponořme se do jejich úchvatného světa. Vaším
průvodcem se stane čáp Kiko, který vám prozradí nejen mnohé informace o
ptáčcích, ale pokusí se vás naučit i létat. Chybět nebude také množství her a zábavy.
Cílenost: MŠ, 1. - 3. třída ZŠ / Délka: 60 min. (lze upravit podle věku žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět / Klíčová slova: Ptáci, ptačí svět,
chování ptáků, život ptáků, potrava ptáků, hnízdo, čáp černý, zpěv ptáků, vzhled
ptáků / Výstupy – žák: Děti pomocí her a pohádek poznají ptačí svět a získají
mnohé znalosti o různých druzích ptáčků se zaměřením na čápa černého, symbol
Sýpky – Muzea Orlických hor / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma,
pro program platí předplatné pro školy / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky:
Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
LETEM PTAČÍM SVĚTEM NA SÝPCE 2 ANEB ODHALTE TAJNÉ
AGENTY / EDUKAČNÍ PROGRAM KE STÁLÉ EXPOZICI SÝPKY –
MUZEA ORLICKÝCH HOR
Termíny: od 2. února do 29. června 2021
Stálou expozici Sýpky – Muzea Orlických hor využilo pět ptačích agentů jako svůj
úkryt pro tajnou misi. Vaším úkolem se stane jejich odhalení a dopadení. Nebude to
však tak lehké. Pro odhalení ptačích agentů budete muset splnit hned několik úkolů.
Jejich vystopování není však jediné, co vás čeká. Proto odhoďte strach a vstupte do
tajemné ptačí říše.

17

Vzdělávací programy pro ZŠ – 1. stupeň
Cílenost: 4. - 5. třída ZŠ / Délka: 70 min. / Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a
jeho svět / Klíčová slova: Ptáci, ptačí svět, chování ptáků, život ptáků, potrava
ptáků, hnízdo, zpěv ptáků, vzhled ptáků / Výstupy – žák: Děti pomocí her poznají
ptačí svět a získají mnohé znalosti o různých druzích ptáčků / Cena: 25 Kč/žák,
pedagogický doprovod zdarma, pro program platí předplatné pro školy / Počet žáků:
max. 30 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel.
+420 607 930 040, +494 534 450

Opočno v zrcadle času – dům č. p. 55
O ZTRACENÉ KRONICE / EDUKAČNÍ PROGRAM KE STÁLÉ EXPOZICI
OPOČNO V ZRCADLE ČASU
Termíny: od 4. května do 29. června 2021
Ponořme se společně do detektivního příběhu s nádechem dávné historie. V útrobách
nejstaršího opočenského domu čp. 55 se se ztratila neobyčejná kniha, samotná
Kosmova kronika. Naším společným úkolem ji bude opět nalézt a objevit v ní
důležitou informaci z historie města Opočna. Pomocí hádanek a úkolů se vydáme po
jejích stopách. Našimi průvodci se stane nikdo jiný než samotný kronikář Kosma,
autor kroniky, ale také jeho sluha Bertík a především černý kocour Zelenoočko.
Cílenost: 2. - 6. třída ZŠ / Délka: 60 min. / Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a
jeho svět, Výchova k občanství / Klíčová slova: Kosmas, Kosmova kronika, město
Opočno, historie Opočna, středověk, hradiště, archeologie / Výstupy – žák: Děti se
pomocí her dozvědí zajímavé informace z historie města Opočna a zároveň se
seznámí s nejstarší českou kronikou / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod
zdarma, pro program platí předplatné pro školy / Počet žáků: max. 30 žáků /
Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040,
+494 534 450

Zámecký park v Rychnově nad Kněžnou
KDO ROSTE V PARKU / PŘÍRODOVĚDNÝ EDUKAČNÝ PROGRAM
Termíny: od 19. dubna do 29. června 2021
Jaký je rozdíl mezi parkem a lesem? A jaké rostliny můžeme objevit pro nás v na
první pohled obyčejném kousku městské zeleně? Na tyto, ale i mnohé další otázky
budeme společně s dětmi hledat odpovědi během nového venkovního programu.
Seznámíme se nejen s různými druhy stromů, ale také rostlinami, které můžeme
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v parku objevit, a to pěkně od země až do samotného nebe. Chybět nebudou
samozřejmě ani hry, hádanky a pohádky.
Cílenost: MŠ, 1. - 5. třída ZŠ / Délka: 90 - 120 min. (lze upravit podle věku žáků) /
Vzdělávací obor pro ZŠ: Člověk a jeho svět / Klíčová slova: Příroda, rostliny,
stromy, park, byliny, keře, les, ekologie, botanika, růst rostlin, množení rostlin, listy,
květy, plody, kůra, stavba rostlin, dělení rostlin / Výstupy – žák: Žáci pomocí her a
povídání zjistí základní informace o rostlinách, jejich rozdělení, stavbě, množení, ale
také se dozvědí rozdíly mezi jednotlivými ekosystémy (park x les x louka) / Cena:
25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, pro program platí předplatné pro školy /
Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
S sebou: Vhodné oblečení a boty do přírody, psací potřeby, podložku na sezení (kus
karimatky, pláštěnka), pití (dle potřeby)

KDO ŽIJE V PARKU / PŘÍRODOVĚDNÝ EDUKAČNÝ PROGRAM
Termíny: od 19. dubna do 29. června 2021
Že ve městě není skoro možné kromě lidí potkat živého tvora? Opak je pravdou.
Hned kousek od rychnovského náměstí společně prozkoumáme ztracenou
zoologickou zahradu? A že v Rychnově nad Kněžnou žádná není? Není tomu úplně
tak. I v pro nás obyčejném parku je možné pozorovat mnohé zástupce říše zvířat. A
právě po jejich stopách se vydáme, a to od těch úplně nejmenších okem sotva
pozorovatelných po ty největší, co by se do kapsy sotva vešli. Chybět nebudou ani
hry, hádanky a pohádky.
Cílenost: MŠ, 1. - 5. třída ZŠ / Délka: 90 - 120 min. (lze upravit podle věku žáků) /
Vzdělávací obor pro ZŠ: Člověk a jeho svět / Klíčová slova: Příroda, živočichové,
hmyz, savci, ptáci, park, les, život zvířat, strava zvířat, stopy zvířat, mláďata, stavba
těla zvířat, ekologie / Výstupy – žák: Žáci pomocí her a povídání zjistí základní
informace o zvířatech, jejich rozdělení, životě, stravě a jaká zvířata je možné nalézt
v prostředí parku / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, pro program
platí předplatné pro školy / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: Mgr. Martina
Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
S sebou: Vhodné oblečení a boty do přírody, psací potřeby, podložku na sezení (kus
karimatky, pláštěnka), pití (dle potřeby)
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LETEM PTAČÍM SVĚTEM V RYCHNOVSKÉM PARKU / PŘÍRODOVĚDNÝ
EDUKAČNÍ PROGRAM
Termíny: od 19. dubna do 29. června 2021
Ptačí svět je plný tajemství a zajímavostí. Právě jeden takový se také ukrývá za
branami do rychnovského zámeckého parku, svět plný barevných peříček, zobáčků a
křídel plachtících rychle ve vzduchu. Ten odhalíme s dětmi pomocí her, pohádek a
omalovánek.
Cílenost: MŠ, 1. – 4. tříd ZŠ / Délka: 90 - 120 min. (lze upravit podle věku žáků)/
Vzdělávací obor 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, pro program platí předplatné pro školy /
Počet žáků: max. 35 žáků / Objednávky: Mgr. Martina Marxová,
marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450
S sebou: Vhodné oblečení a boty do přírody, psací potřeby, podložku na sezení (kus
karimatky, pláštěnka), pití (dle potřeby)
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Muzeum krajky Vamberk
OD LNU K NITCE, OD NITKY KE KRAJCE / CYKLUS TÉMATICKÝCH
NÁVŠTĚV MUZEA KRAJKY VAMBERK
Termíny: od 2. února do 29. června 2021
Program si je možné objednat jako celek, ale také jednotlivé lekce.
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 věku 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, pro program
platí předplatné pro školy / 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 věku 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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pro program platí předplatné pro školy / 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 4. května do 29. června 2021
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. 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.
Cílenost: 2. stupeň ZŠ, SŠ / Délka: 80 - 90 min / Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk
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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 věku 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
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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).

Výstavní prostory muzea
STOPA - STAŇ SE DETEKTVIEM A VYŘEŠ ZLOČIN! ZBRANĚ
VÝCHODOČESKÝCH PUŠKAŘŮ. ČETNICKÁ STANICE ZA PRVNÍ
REPUBLIKY.“
Termíny: od 4. května do 29. června 2021
V rychnovském muzeu se udál strašný zločin a je nutného ho vyšetřit! Co se vlastně
stalo a kdo je pachatel? To budou muset vypátrat žáci během hravého edukačního
programu, během kterého se také dozví, jak vypadala četnická stanice za první
republiky a jak se v čase proměnily střelné zbraně.
Cílenost: 2. - 6. třída ZŠ / Délka: 45 - 60 min (lze upravit podle věku žáků) /
Vzdělávací obory pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Dějepis / Klíčová slova: Zločin,
vyšetřování, pátrání, detektivové, četníci, četnická stanice, období první republiky,
zbraně, střelné zbraně / Výstupy – žák: Žáci pomocí her a povídání zjistí základní
informace o způsobu vyšetřování zločinu, ale také informace o historii policie a
zbraní / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, pro program platí
předplatné pro školy / Počet žáků: max. 33 žáků / Objednávky: Mgr. Martina
Marxová, marxova@moh.cz, tel. +420 607 930 040, +494 534 450

Opočno v zrcadle času – dům č. p. 55
O ZTRACENÉ KRONICE / EDUKAČNÍ PROGRAM KE STÁLÉ EXPOZICI
OPOČNO V ZRCADLE ČASU
Termíny: od 4. května do 29. června 2021
Ponořme se společně do detektivního příběhu s nádechem dávné historie. V útrobách
nejstaršího opočenského domu čp. 55 se se ztratila neobyčejná kniha, samotná
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Kosmova kronika. Naším společným úkolem ji bude opět nalézt a objevit v ní
důležitou informaci z historie města Opočna. Pomocí hádanek a úkolů se vydáme po
jejích stopách. Našimi průvodci se stane nikdo jiný než samotný kronikář Kosma,
autor kroniky, ale také jeho sluha Bertík a především černý kocour Zelenoočko.
Cílenost: 2. - 6. třída ZŠ / Délka: 60 min. / Vzdělávací obory pro ZŠ: Dějepis /
Klíčová slova: Kosmas, Kosmova kronika, město Opočno, historie Opočna,
středověk, hradiště, archeologie / Výstupy – žák: Děti se pomocí her dozvědí
zajímavé informace z historie města Opočna a zároveň se seznámí s nejstarší českou
kronikou / Cena: 25 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, pro program platí
předplatné pro školy / Počet žáků: max. 30 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 (bývalá kasárna)
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 450
www.moh.cz

Památník Karla Plachetky
Jiráskova 2 (bývalá kasárna)
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

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174
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Kontakty
517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941

Opočno v zrcadle času – dům č. p. 55
Kodymova 55
517 73 Opočno

Zámecký park v Rychnově nad Kněžnou
Vchod od Poláčkova náměstí
516 01 Rychnov nad Kněžnou

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