
Vzdělávací  programy   

 

Vzdělávací  program  pro MŠ a 1. stupeň 

HRA NA ČÁRU - Program k výstavě Josef Honys – malíř a básník (1919 – 1969)  - součástí 

programu je komentovaná prohlídka výstavy a následná výtvarná aktivita. 

Termín: 1. 2. – 12. 4. 2020 

 

  

 

 

 

 

 

Čára provází dílo Josefa Honyse hned v několika podobách. Často jsou to spletená klubka 
barevných čar, která se pokusíme splést a zase rozmotat i pomocí krátké dramatické 
etudy. Projdeme se výstavou a u vybraných děl se budeme snažit odhalit jejich zajímavý 
příběh. Čáry nám budou inspirací i při výtvarné aktivitě, kde budeme podobně jako Josef 
Honys pracovat s náhodou a vyzkoušíme si překrývání více kreseb vzájemně, čímž nám 
vzniknou nová originální díla.  

Program vede PhDr. Olga Kubelková (oddělení umění OMGM) 

Cena programu: do 6 let zdarma, 15 Kč                                                        
Doba trvání programů: max. 75 minut 
Kapacita: max. 30 dětí  
 

Vzdělávací program  pro 2. st. ZŠ a SŠ  

VARIACE NA PÍSMO A DALŠÍ TECHNIKY - Program 

k výstavě Josef Honys – malíř a básník (1919 – 1969)  - součástí 

programu je komentovaná prohlídka výstavy a v případě zájmu i 

následná výtvarná aktivita. 

Termín: 1. 2. – 12. 4. 2020 

Komentovaná prohlídka výstavy je spojená s dialogy před 
vybranými výtvarnými díly ve výstavě.  

Seznámíme se s výtvarnými technikami, které Josef Honys 
používal, jako je koláž, seriáž, kterou vymyslel, strojopis, nebo 
experimentální báseň.  

 



Na výstavě můžeme také vidět experimenty s písmem, které v případě, že se rozhodnete 
pro následnou výtvarnou aktivitu, zkusíme spojit do výtvarně pojatých tajných abeced  
a napsat tímto písmem krátký vzkaz. Jaká je úloha písma v dějinách lidstva a co pro nás 
znamená?  

Program vede PhDr. Olga Kubelková (oddělení umění OMGM) 

Cena: 15 Kč                                                        
Doba trvání programu: max. 90 minut 
Kapacita: max. 30 dětí  

 

Vzdělávací program  pro návštěvníky se speciálními potřebami 

HRA NA ČÁRU - Program k výstavě Josef Honys – malíř a básník (1919 – 1969)  - součástí 

programu je komentovaná prohlídka výstavy a následná výtvarná aktivita. 

Termín: 1. 2. – 12. 4. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvodcem výstavou nám bude chameleon, který je na obrázku v bludišti čar. A právě čáry 
pro nás budou také důležité. Často jejich linky doplňují techniky, které Josef Honys 
používal. Seznámíme se s koláží, strojopisem nebo seriáží, a při výtvarné aktivitě zkusíme 
experimentovat s náhodou a čísly.  

Program vede PhDr. Olga Kubelková (oddělení umění OMGM) 

Cena: 15 Kč                                                          
Doba trvání programu: max. 75 minut  

Kapacita: max. 20 dětí.  

 

 

 

Objednat se můžete na: kubelkova.o@omgm.cz 

 

mailto:kubelkova.o@omgm.cz

