NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
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Oblastní muzeum a galerie v Mostě
příspěvková organizace
Československé armády 1360
434 01 Most

Pro druhé pololetí školního roku 2021/2022 připravilo Oblastní muzeum a
galerie v Mostě nové vzdělávací programy k vybraným stálým expozicím a
krátkodobým výstavám. Tyto programy 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
vzdělávacích programů najdete vždy vzdělávací oblasti, klíčová slova a krátkou
anotaci programu. Jsme připraveni Vám zodpovědět jakékoliv dotazy
k programům a v případě potřeby je podle možností přizpůsobit potřebám
dané skupiny. Když budete potřebovat vzdělávací program nebo
komentovanou prohlídku s nějakým 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) před
požadovaným termínem. Volejte prosím na tel. 775 291 903 nebo nám
napište na e-mail: kubelkova.o@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 programu upravit.
A co na Vás čeká:
 profesionálně vedené vzdělávací programy, které preferují dialog
s dětmi, žáky a studenty
 bezbariérový přístup do celého muzea včetně WC
 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 galerie 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.

PROGRAMY KE STÁLÝM EXPOZICÍM:
ZTRACENÝ ŠPERK – Program k expozici Ulrika von Lewetzov. Anděl ve třpytu
par
Cílová skupina: MŠ (předškolní věk), přípravné třídy, 1. – 2. třída ZŠ, třídy speciální školy po domluvě
s pedagogy
Termín: 1. 2. – 30. 6. 2022
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 jednoduchý 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.

NĚCO O ULRICE – Program k expozici Ulrika von Lewetzov. Anděl ve třpytu
par
Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, SŠ
Termín: 1. 2. – 30. 6. 2022
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 a studia, herbář, dobročinná činnost, český granát, granátové 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.
Prohlédneme si také krátký dokument o životě Ulriky von Lewetzov 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.

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: 4. 4. – 21. 4. 2022
Cena programu: děti do 6 let 10 Kč (MŠ a přípravné třídy), žáci 20 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: Krušnohoří, řemesla, tradice a zvyky Velikonoc

Stálá expozice Ze života v Krušnohoří představuje řemesla, která se v této oblasti nejčastěji
objevovala. Seznámíme se tak s dílnou paličkářek, hračkářů, ševců…. Po dobu Velikonoc
bude tato expozice opět vyzdobena. Připomeneme si největší křesťanský svátek a budeme si
povídat o velikonočních zvycích. Pro starší děti (4. a 5. třída) bude připraven jednoduchý
pracovní list a pro všechny pak výtvarná aktivita s tematickým tvořením. Muzeum bude
v době Velikonoc speciálně vyzdobeno, takže se máte opět na co těšit!

MUZEJNÍKEM NA SKOK – Program k vybraným expozicím a výstavám
Oblastního muzea a galerie v Mostě
Cílová skupina: 4. – 9. třída ZŠ, SŠ
Termín: 1. 3. – 30. 6. 2022
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.
Získáte také 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.

PROGRAMY KE KRÁTKODOBÝM VÝSTAVÁM:
PO STOPÁCH VYDRY – Program k výstavě ICH BIN EIN VYDRA
Cílová skupina: MŠ (předškolní věk), přípravné třídy, 1. – 3. třída ZŠ, třídy speciální školy po domluvě
s pedagogy
Termín: 1. 3. – 30. 6. 2022
Cena programu: děti do 6 let 10 Kč (MŠ a přípravné třídy), ostatní 20 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 příroda a Umění a kultura (RVP ZV)
Klíčová slova: vydra, živočichové a vodní prostředí, ochrana přírody

Krátkodobá výstava o populaci vydry říční v Sasku a Ústeckém kraji představí její životní
prostředí v plné kráse. Vydra, tajemný noční živočich, žila dříve na celém našem území
V druhé polovině 20. století ale přežívala jen na pár místech. Dnes ji opět najdeme na celém
území. Kromě fotografických panelů a řady preparátů jsou součástí výstavy také různé další
neobvyklé exponáty jako například velké dioráma s mnoha preparáty ryb a savců. V průběhu
výstavy přibydou i akvária s živými rybami. K dispozici je i fotokoutek s vydrou a modely ryb.
Po prohlídce jsou připraveny pro děti omalovánky. Putovní výstavu připravilo Muzeum města
Ústí nad Labem.

PRACOVNÍ LIST S VYDROU – Program k výstavě ICH BIN EIN VYDRA
Cílová skupina: 4. – 9. třída ZŠ, třídy speciální školy po domluvě s pedagogy
Termín: 1. 3. – 30. 6. 2022
Cena programu: žáci 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Doba trvání programu: max. 90 minut
Kapacita: max. 30 dětí
Vzdělávací oblasti RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda (RVP ZV)
Klíčová slova: vydra, potravní řetězec, stopy, živočichové a vodní prostředí, ochrana přírody

Krátkodobá výstava o populaci vydry říční v Sasku a Ústeckém kraji představí její životní
prostředí v plné kráse. Vydra, tajemný noční živočich, žila dříve na celém našem území
V druhé polovině 20. století ale přežívala jen na pár místech. Dnes ji opět najdeme na celém
území. Kromě fotografických panelů a řady preparátů jsou součástí výstavy také různé další
neobvyklé exponáty jako například velké dioráma s mnoha preparáty ryb a savců. V průběhu
výstavy přibydou i akvária s živými rybami. K dispozici je i fotokoutek s vydrou a modely ryb.
Po prohlídce jsou připraveny pro děti omalovánky. Putovní výstavu připravilo Muzeum města
Ústí nad Labem. K výstavě je připraven pracovní list.

ICH BIN EIN VYDRA – KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S KURÁTORY
Cílová skupina: 7. – 9. třída ZŠ, SŠ
Termín: 1. 3. – 30. 6. 2022
Cena programu: žáci a studenti 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Doba trvání programu: max. 60 minut
Kapacita: max. 30 dětí
Vzdělávací oblasti RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda a Umění a kultura (RVP ZV)
Klíčová slova: vydra, potravní řetězec, stopy, živočichové a vodní prostředí, ochrana přírody

Výstava ICH BIN EIN VYDRA nabízí pohled na téměř ohrožený druh lasicovité semiakvatické
(obývá vodní i suchozemské prostředí) šelmy. V případě vašeho zájmu je možné domluvit
prohlídku výstavy formou dialogu přímo s kurátorem výstavy, který ve svém komentáři život
vydry, prostředí ve kterém žije i možnosti jejího ohrožení probere detailněji. Program je
možné doplnit pracovním listem.

ZA STÁDEM KONÍ – Program k výstavě Tibor Červeňák/Doteky
Cílová skupina: MŠ, 1. - 5. třída ZŠ
Termín: 1. 3. – 8. 5. 2022
Cena programu: děti do 6 let 15 Kč (MŠ a přípravné třídy), ostatní 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 a Umění a kultura
Klíčová slova: linie, barva, výtvarné techniky a materiály

Společně si projdeme výstavu Doteky Tibora Červeňáka a zastavíme se u vybraných obrazů.
Budeme sledovat materiály, které malíř používá na obrazech, a všímat si budeme i významu
barev. Ve výtvarné aktivitě spojíme kresbu fixem a pastelem a zaměříme se na oblíbené
téma obrazů Tibora Červeňáka, a tím jsou koně. Vzhledem k tomu, že budeme pracovat se
suchými pastely, doporučuji s sebou pracovní triko nebo zástěry tak, abychom předešli
ušpinění oblečení.

UKRADENÁ STÁVKA – samoobslužný program ke stejnojmenné výstavě
Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, SŠ
Termín: 19. 4. – 30. 6. 2022
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 (RVP ZV)
Klíčová slova: krize, důlní katastrofa, požadavky horníků, zneužití stávky

V roce 2022 si připomeneme 90. výročí Velké mostecké stávky (1932), což je
název hornické stávky, která proběhla v období od 23. března do 19. dubna 1932 na dolech v
severozápadních Čechách a byla podpořena i menšími stávkami na Kladensku a Ostravsku.
Stávka byla jednou z reakcí na negativní dopady, které měla Velká hospodářská krize na
pracující. Hlavními požadavky stávkujících bylo zastavit snižování mezd a propouštění
horníků. Po jejich částečném splnění byla stávka ukončena. Stávky se zúčastnilo několik tisíc
horníků z 31 dolů a stala se největší stávkou v Československu, která nebyla potlačena.
K tomuto výročí byla připravena ve spolupráci se statutárním městem Most výstava, která
nabízí deset panelů s fotografiemi a texty, čtyři panely s komiksem přibližujícím stávku a
patnácti otázkami, které je možné využít jako samoobslužný program, a tři vitríny
s dobovými exponáty.

