Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149

Nabídka on-line edukačních programů
Abychom mohli uspokojit poptávku po edukačních programech i v této nelehké době,
vytvořili jsme pro Vás nabídku lekcí, které je možné uspořádat v on-line podobě.
Programy jsou rozděleny do dvou variant:

A) Varianta s donáškou potřebných materiálů do školy:
Jak tato varianta funguje?
1. Po zkontaktování naší muzejní pedagožky (Mgr. Martina Marxová, tel.: +420 607 930 040,
marxova@moh.cz) se domluvíte na výběru lekce a termínu jejího konání. Předem je nutný
uvést maximální počet žáků a jejich věk.
2. Po dohodě termínu Vám na adresu školy bude dovezen všechen potřebný materiál ke
konání lekce.
3. V daný termín se s Vámi naše muzejní pedagožka spojí ve vybraném komunikačním
programu a celou lekci povede.
4. Po ukončení lekce prosíme o umytí všech nástrojů od barvy a navrácení všech materiálů
zpět do krabic.
5. Po domluvě dojde k vyzvednutí materiálu na adrese Vaší školy.
6. Následně Vám bude za provedený program zaslána faktura se splatností 14 dnů.

Hrátky s barvami
Anotace: 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 lekce „Hrátky s barvami“. A ještě si
vytvoříme kouzelný barevný kamínek.
Věková skupina: Žáci MŠ a 1. – 5. tříd ZŠ.
Obsah krabice s materiály1: 5 balení prstových barev ředitelných vodou (odstíny žlutá,
modrá, červená, bílá, černá), 30 x plastová fólie, 30 x hadřík na otření prstů, 6 barevných
kroužků.
Nutné potřeby k lekci: 30 x kámen o průměru 10 – 15 cm, vhodné oblečení pro práci
s barvami.

Výroba Camery obcscury z plechovky od chipsů
Anotace: 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?
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Věková skupina: Žáci 2. – 9. tříd ZŠ.
Obsah krabice s materiály: 15 x pravítko, 15 x černá fixa, 1 x řezák, 30 x čtvereček pečícího
papíru, 30 x obyčejná tužka, 5 x neprůhledná izolepa, 1 x balení špendlíků, 15 x lepidlo
v tubě, 5 x role ozdobného balícího papíru.
Nutné potřeby k lekci: 30 x plechovka od chipsů, pracovní oděv.

Tisk z výšky - Linoryt
Anotace: 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.
Věková skupina: Žáci 4. – 9. tříd ZŠ.
Obsah krabice s materiály: 30 x lino určené k linorytu, 30 x držadlo na linoryt, 40 x rydlo
typu U a V, 30 x obyčejná tužka, 5 x barva na linoryt, 5 x váleček na barvu, 1 x ruční lis, 7 x
sklo na roztírání barev, 30 x chránítko na ruce, pauzovací papír, papír na tisk, pauzovací
papíry s motivy vhodnými pro linoryt.
Nutné potřeby k lekci: vhodné oblečení pro práci s barvami.

B) Varianta bez nutnosti donášky materiálu:
Jak tato varianta funguje?
1. Po zkontaktování naší muzejní pedagožky (Mgr. Martina Marxová, tel.: +420 607 930 040,
marxova@moh.cz) se domluvíte na výběru lekce a termínu jejího konání. Předem je nutný
uvést maximální počet žáků a jejich věk.
2. V daný termín se s Vámi naše muzejní pedagožka spojí ve vybraném komunikačním
programu a celou lekci povede.
3. Následně Vám bude za provedený program zaslána faktura se splatností 14 dnů.

Hrátky s barvami
Anotace: 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 lekce „Hrátky s barvami“. A ještě si
vytvoříme kouzelný barevný kamínek.
Věková skupina: Žáci MŠ a 1. – 5. tříd ZŠ.
Potřebný materiál2: prstové či temperové barvy ředitelné vodou (odstíny žlutá, modrá,
červená, bílá, černá), 30 x fólie například na modelování modelíny (lze nahradit v případě
nouze i papírem), 30 x vlhký hadřík na otření prstů, 30 x kámen o průměru 10 – 15 cm,
vhodné oblečení pro práci s barvami
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Výroba Camery obcscury z plechovky od chipsů
Anotace: 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?
Věková skupina: Žáci 2. – 9. tříd ZŠ.
Potřeby: 30 x plechovka od chipsů tipu Pringles, 15 x pravítko, 15 x černá fixa, 2 x řezák či
ostrý nůž, 15 x pauzovací papír velikosti A4, 5 x neprůhledná izolepa, 15 x špendlík, 15 x
lepidlo v tubě, ozdobný balicí papír (není nutný).

Pípáci aneb letem ptačím světem
Anotace: Ptačí svět je plný tajemství a zajímavostí. A právě jeden takový spolu odhalíme,
svět plný barevných peříček, zobáčků a křídel plachtících rychle ve vzduchu. Chybět nebudou
hry, pohádky a omalovánky.
Věková skupina: Žáci MŠ a 1. – 3. tříd ZŠ.
Potřeby: tisk zaslaný materiálů a podkladů.
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