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V současné chvíli pro vás připravujeme programy k novým stálým expozicím, které budou 
otevřeny v průběhu roku 2023, ke krátkodobým výstavám a i nové projekty, jako je například 
vzdělávací program integrující virtuální realitu. V současné chvíli jsou k dispozici vzdělávací 
programy k vybraným stálým expozicím.  
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: 3. 1. 2023 – 30. 6. 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.   
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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: 3. 1. 2023 – 30. 6. 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: 3. 1. 2023 – 30. 6. 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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VELIKONOCE 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: 3. 1. 2023 – 5. 4. 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 Velikonoc, 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 programu bude výtvarná aktivita s velikonočním tvořením.  
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