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Pro první pololetí školního roku 2022/2023 připravilo Oblastní muzeum a galerie v Mostě  
k vybraným stálým expozicím i krátkodobým výstavám vzdělávací programy, které propojují 
formální a neformální vzdělávání, jsou připravené v souladu s Rámcovými vzdělávacími 
programy a přispívají k rozvoji jednotlivých klíčových kompetencí. Věříme, že naše nabídka 
bude obohacením učiva probíraného ve škole, proto u jednotlivých programů najdete vždy 
vzdělávací oblasti, klíčová slova a krátkou anotaci.  
Jsme připraveni Vám zodpovědět jakékoliv dotazy k programům a v případě potřeby je podle 
možností přizpůsobit potřebám dané skupiny. Když budete požadovat vzdělávací program 
nebo komentovanou prohlídku se speciálním zaměřením, nebo budete chtít v muzeu strávit 
více času (projektové dny), dejte nám vědět v předstihu (alespoň tři týdny předem) tak, 
abychom vám mohli připravit nabídku přímo pro vás.  
Pokud byste si rádi objednali vzdělávací program na konkrétní termín, prosíme o Vaši 
objednávku co nejdříve (alespoň 14 dní předem). Volejte prosím na tel. 604 723 457 nebo 
napište na e-mail: edukace@omgm.cz. Zde prosím sdělte požadované datum a čas, název 
školy, třídu, počet dětí, žáků nebo studentů a kontakt na Vás (nejlépe telefon a email).  
V případě, že budete chtít absolvovat během jednoho dne více vzdělávacích programů, jejich 
cena se sčítá. Ve výjimečných případech lze po domluvě cenu upravit.  
 
 
 A co na vás čeká:  
 

o profesionálně vedené vzdělávací programy, které preferují dialog s dětmi, žáky  
a studenty  

o bezbariérový přístup do celého muzea včetně WC 
o nově zrekonstruovaná muzejní dílna   

  
 
Chování v muzeu a galerii  
 
Během programů je třeba, aby děti, žáci a studenti respektovali základní pravidla chování  
v muzeu a galerii, zejména aby brali ohled na ostatní návštěvníky, neběhali a přistupovali  
k vystaveným uměleckým dílům s dostatečnou opatrností. S tím souvisí zákaz dotýkání  
se vystavených exponátů, pokud není uvedeno jinak. Prosíme pedagogy, aby své děti, žáky  
a studenty před návštěvou muzea na tyto zásady upozornili. Odpovědnost za účastníky 
programů a jejich bezpečnost nese po celou dobu školní akce jejich pedagogický doprovod. 
Účastníci programů jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců galerie.   
Budeme rádi, když po skončení programu sdělíte svůj názor muzejnímu pedagogovi nebo 
kurátorovi, zapíšete jej do návštěvnické knihy, popřípadě zašlete emailem. Pomůžete nám tak 
programy neustále vylepšovat a přizpůsobovat Vašim očekáváním a potřebám.   
Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši návštěvu.
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PROGRAMY KE STÁLÝM EXPOZICÍM:  

  
ZTRACENÝ ŠPERK – Program k expozici Ulrika von Levetzow. Anděl ve třpytu par    
 
Cílová skupina: MŠ (předškolní věk), přípravné třídy, 1. – 2. třída ZŠ, třídy speciální školy  
po domluvě s pedagogy  
Termín: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 
Cena programu: děti do 6 let 10 Kč (MŠ a přípravné třídy), žáci 20 Kč, pedagogický doprovod 
zdarma                                                         
Doba trvání programu: max. 60 minut  
Kapacita: max. 30 dětí   
Vzdělávací oblasti RVP: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost a Dítě a svět 
(RVP PV); Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura (RVP ZV)  
Klíčová slova: český granát, šperky, móda, básník, zájmy, hádanka  
 
Vyprávění o příběhu lásky básníka Goetha k Ulrice formou krátkého povídání, které bude 
spojené s prohlídkou expozice. Seznámíme se s tím, jaké šaty a doplňky se tehdy nosily, nebo 
jak vypadalo vybavení pokojů. Program zahrnuje pracovní list s hledáním šperku  
a jednoduchou omalovánkou, která je inspirována slavnými Ulričinými šperky. Dále jsou 
připravené tangramy (čínské puzzle) a jednoduché panenky k oblékání, aby děti viděly, z čeho 
se tehdy šaty pro dámy skládaly.   
 

 

 



4 
 

ŠPERKOVÁNÍ – Program k expozici Ulrika von Levetzow. Anděl ve třpytu par    

  
Cílová skupina: 3. – 7. třída ZŠ, třídy speciální školy po domluvě s pedagogy  
Termín: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023  
Cena programu: žáci 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma                                                         
Doba trvání programu: max. 90 minut  
Kapacita: max. 30 dětí   
Vzdělávací oblasti RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura   
Klíčová slova: český granát, design, životní styl, zájmy, básník  
  
V rámci programu se seznámíme s příběhem neopětované lásky básníka Johanna Wolfganga 
Goetheho k mladé Ulrice. Shlédneme krátký dokument o životě Ulriky von Levetzow i tehdejší 
vybavení jejího pokoje, její šaty i módní doplňky. Nejzajímavější částí expozice je vitrína  
s granátovými šperky, které jsou velice vzácné. Dnes bychom je využili jen pro ty 
nejslavnostnější okamžiky, ale jaký šperk by Ulrika nosila, pokud by žila nyní? Pokusíme se 
proto z připravených materiálů zhotovit náhrdelník podle posledních trendů, který si děti 
odnesou. 
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NĚCO O ULRICE – Program k expozici Ulrika von Levetzow. Anděl ve třpytu par    
  
Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, SŠ  
Termín: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023  
Cena programu: žáci a studenti 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma 
Doba trvání programu: max. 90 minut  
Kapacita: max. 30 dětí   
Vzdělávací oblasti RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura  
Klíčová slova: zájmy, herbář, dobročinná činnost, český granát, šperky  
  
Příběh lásky Johanna Wolfganga Goetheho k mladé Ulrice se vepsal do historie i poezie.  
V rámci programu se seznámíme s příběhem neopětované lásky slavného básníka. Shlédneme 
si také krátký dokument o životě Ulriky von Levetzow i tehdejší vybavení jejího pokoje, její 
šaty, módní doplňky i další předměty z jejího života a seznámíme se s jejím osudem.  
K programu je připraven pracovní list, který žáci a studenti vyplní informacemi, které budou 
vyhledávat na dotykových obrazovkách v expozici, na panelech i v krátkém dokumentu.   
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VÁNOCE V KRUŠNOHOŘÍ – Program k expozici Ze života obyvatel Krušnohoří    
  
Cílová skupina: MŠ (předškolní věk), přípravné třídy, 1. – 5. třída ZŠ, třídy speciální školy  
po domluvě s pedagogy   
Termín: 21. 11. 2022 – 6. 1. 2023 
Cena programu: děti do 6 let 30 Kč (MŠ a přípravné třídy), žáci 50 Kč, pedagogický doprovod 
zdarma                                                         
Doba trvání programu: max. 90 minut  
Kapacita: max. 30 dětí   
Vzdělávací oblasti RVP: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost a Dítě a svět 
(RVP PV) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura (RVP ZV)   
Klíčová slova: řemesla, tradice a zvyky Vánoc, Krušné hory 
  
  
Stálá expozice Ze života v Krušnohoří představuje řemesla, která se v této oblasti nejčastěji 
objevovala. Seznámíme se tak s dílnami paličkářek, hračkářů, ševců a dalších řemeslníků. 
Součástí expozice je i několik betlémů, proto je tento program připraven speciálně na dobu 
adventu a Vánoc. Budeme si povídat o zvycích během adventu a připomeneme si tak i celý 
kalendář tradic již od svatého Martina až po Tři krále. Pro starší děti (4. a 5. třída) bude 
připraven jednoduchý pracovní list a pro všechny pak výtvarná aktivita s tematickým tvořením.  
Od první adventní neděle 27.11. se můžete těšit na vánoční výzdobu muzea. 
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MUZEJNÍKEM NA SKOK – Program k vybraným expozicím a výstavám Oblastního muzea  
a galerie v Mostě   
  
Cílová skupina: 4. – 9. třída ZŠ, SŠ  
Termín: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 
Cena programu: žáci a studenti 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma                                                         
Doba trvání programu: max. 90 minut  
Kapacita: max. 30 dětí   
Vzdělávací oblasti RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura   
Klíčová slova: muzeum, galerie, slovníček pojmů, evidenční karta, popis, nákres  
  
  
V rámci programu se seznámíme s úlohou muzeí a galerií i s tím, jak se připravují výstavy. 
Účastníci získají prostřednictvím pracovního listu přehled o základních pojmech výstavnictví. 
Následně podle části fotografie vybraného díla budou mít žáci a studenti za úkol ho v expozici 
nebo výstavě najít, vyplnit evidenční kartu a doplnit ji nákresem díla. Jedná se o práci v malých 
skupinách (ideálně 4 – 6 žáků nebo studentů) tak, aby se zapojili do práce všichni. Následně 
vymyslíme příběh – očekáváme zapojení fantazie – jak se do muzea dané dílo dostalo. Na závěr 
programu bude prezentace práce všech skupin. Vzdělávací program bude přizpůsoben věku 
objednané skupiny.  
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PROGRAMY KE KRÁTKODOBÝM VÝSTAVÁM: 
 
Program k výstavě Ukradená stávka  
 
Cílová skupina: 6. – 9. třídy ZŠ, studenti SŠ, gymnázia  
Termín: do 30. 10. 2022 
Cena programu: žáci a studenti 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma                                      
Doba trvání programu: max. 90 minut  
Kapacita: max. 30 dětí   
Vzdělávací oblasti RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost (RVP ZV)  
Klíčová slova: hornictví, stávka, hospodářská krize, Mostecko 
 
Výstava je věnována událostem z března až dubna 1932, nazývaných dnes jako tzv. velká 
mostecká stávka. Ta je dodnes pokládána za největší stávku velké hospodářské krize 
na evropském kontinentu, a za jedinou stávku tohoto období, ve které došlo ke smíru obou 
stran. Výstava je zaměřena na edukační činnost, a z toho vychází rozsáhlost a odbornost textu, 
jehož součástí je komiks věnovaný této historické události. Ve vitrínách jsou vystaveny dobové 
předměty a literatura ze sbírek OMGM. 
V rámci vzdělávacího programu je výstava zaměřena na žáky druhého stupně základních škol 
a studenty středních škol a gymnázií. Na jednotlivých panelech jsou soubory několika otázek, 
které jsou rozděleny podle náročnosti. Žáci a studenti dostanou vytištěný komiks a pracovní 
listy, v nichž si budou moci zvolit obtížnost. 
Součástí výstavy je program s krátkou virtuální realitou, který návštěvníky během této aktivity 
přenese na Mostecko 30. let 20. století. Ukáže obtížnost práce v hnědouhelném dole 
a představí chudou hornickou domácnost. Tento program je maximálně pro 8 osob. 
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ALCHYMISTÉ A KOUZELNÍCI – program k výstavě Westonia – renesanční Sapfó a její doba 
 
Cílová skupina: MŠ (předškolní věk), přípravné třídy, 1. – 2. třída ZŠ, třídy speciální školy  
po domluvě s pedagogy  
Termín: do 31. 12. 2022 
Cena programu: děti do 6 let 50 Kč (MŠ a přípravné třídy), žáci 50 Kč, pedagogický doprovod 
zdarma                                                         
Doba trvání programu: max. 60 minut  
Kapacita: max. 30 dětí   
Vzdělávací oblasti RVP: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost a Dítě a svět 
(RVP PV); Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura (RVP ZV)  
Klíčová slova: alchymie, kouzelník, Vestonie, poezie, erb 
 
Výstava připomíná život a dobu Alžběty Westonové – Vestonie, nevlastní dcery alchymisty 
Edwarda Kelleyho a naší nejvýznamnější renesanční básnířky. Děti si budou moci 
prohlédnout ukázky renesančního užitného umění a předměty denní potřeby. Osvětlí se jim 
pojmy alchymie, poezie a erb. 
Program dětem přiblíží období renesance hravou formou – skládáním puzzle rodových erbů 
ve skupinkách tak, aby děti trénovaly schopnosti týmové spolupráce. Na závěr si vyrobí 
zdobené a malované renesanční číše, kouzelnické hůlky nebo čelenky dle vlastní preference. 
Součástí programu bude i překvapení v podobě alchymistického pokusu a děti si odnesou 
omalovánku ve stylu italského malíře Arcimbolda. 
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ALCHYMISTÉ A ASTROLOGOVÉ – program k výstavě Westonia – renesanční Sapfó a její doba 
Cílová skupina: 3. – 5. třída ZŠ 
Termín: do 31. 12. 2022 
Cena programu: žáci 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma  
Doba trvání programu: max. 90 minut  
Kapacita: max. 30 dětí   
Vzdělávací oblasti RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura 
(RVP ZV)  
Klíčová slova: renesance, alchymie, astrologie 
 

Povídání o životě a době nejvýznamnější renesanční básnířky Alžběty Westonové – Vestonie  

a jejím nevlastním otci, alchymistovi Edwardu Kelleym a prohlídka ukázek renesančního 

užitného umění a předmětů denní potřeby. Program se zaměří na poutavé uvedení dětí do 

magického světa alchymie a astrologie, seznámení se základními pojmy a jmény. Žáci si budou 

moci vyrobit výtvarně pojednané karty se svým astrologickým znamením a jeho značkou  

a zúčastní se několika alchymistických pokusů, jako je psaní tajných šifer neviditelným písmem 

či výroba kamene mudrců.  

Žáci si také odnesou omalovánku ve stylu italského malíře G. Arcimbolda. 
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ALCHYMISTÉ A BÁSNÍCI – program k výstavě Westonia – renesanční Sapfó a její doba 
Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, studenti gymnázia, SŠ 
Termín: do 31. 12. 2022 
Cena programu: žáci, studenti 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma                                                         
Doba trvání programu: max. 90 minut  
Kapacita: max. 30 dětí   
Vzdělávací oblasti RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost 
a Umění a kultura (RVP ZV)  
Klíčová slova: erb, legenda, renesance, alchymie, poezie 
 
Povídání o životě a době nejvýznamnější renesanční básnířky Alžběty Westonové – Vestonie  
a jejím nevlastním otci, alchymistovi Edwardu Kelley a prohlídka ukázek renesančního 
užitného umění a předmětů denní potřeby. Program bude zaměřen na společenskou atmosféru 
období renesance, umění, alchymii a specifika rudolfinské doby, významné osobnosti 
Mostecka a přítomné rodové i městské erby.  
Studenti budou mít za úkol navrhnout vlastní rodový erb, případně vymyslet krátkou legendu 
o založení imaginárního města, cechu, rodu či státu, a na jejím základě navrhnout erb daného 
společenství. Na základě dohody lze využít druhou variantou programu, kterou je práce 
s textem a rýmy, jež vyvrcholí kláním v poezii – jak v jejím skládání, tak v recitování. 
Žáci a studenti si odnesou omalovánku ve stylu italského manýristického malíře 15. století  
G. Arcimbolda, jenž proslul podobiznami osob dekorovanými ovocem, zeleninou či květinami. 
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