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Oblastní muzeum a galerie v Mostě 

příspěvková organizace 
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Pro první 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 (od začátku října 2021) 

 

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 
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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. 9. 2021 – 31. 1. 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 a Ulriky formou krátkého příběhu spojené 
s prohlídkou expozice, ve které se seznámíme 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. 
 
 

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

 
Cílová skupina: 3. – 7. třída ZŠ, třídy speciální školy po domluvě s pedagogy 
Termín: 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 
Cena programu: žáci 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma                                                        
Doba trvání programů: 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. Podle počtu (do expozice mohou z bezpečnostních důvodů chodit 
jen menší skupinky) si prohlédneme krátký dokument o životě Ulriky von Lewetzov 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. 



NĚCO O ULRICE –  Program k expozici Ulrika von Lewetzov. Anděl ve třpytu 
par   

 
Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, SŠ 
Termín: 1. 9. 2021 – 31. 1. 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. 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.  
 
 

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: 23. 11. 2021 – 9. 1. 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: řemesla, tradice a zvyky Vánoc 
 

 

Stálá expozice Ze života v Krušnohoří představuje řemesla, která se v této oblasti nejčastěji 
objevovala. Seznámíme se tak s dílnou paličkářek, hračkářů, ševců…. 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. Muzeum bude 
v době adventu si speciálně vyzdobeno, takže se máte 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. 9. 2021 – 31. 1. 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: 

 
 

MÁME RÁDI PTÁČATA – Program k výstavě Ptačí stavitelé 
 
Cílová skupina: MŠ (předškolní věk), přípravné třídy, 1. – 2. třída ZŠ, třídy speciální školy po domluvě 
s pedagogy  
Termín: 23. 11. 2021 – 9. 1. 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: ptáci, hnízda, ochrana přírody 

 
Krátkodobá výstava Ptačí stavitelé prezentuje různorodá hnízda zpěvných ptáků. Povíme si 
základní informace o ptácích obecně a prohlédneme si jednotlivé typy hnízd. Zaměříme se na 
materiály, které byly ke stavbě hnízda využity, a řekneme si různé zajímavosti z ptačí říše. I 
když známe velké množství ptačích druhů, určitě existují ještě některé dosud neobjevené. A 
to bude naším úkolem. Nakreslit a pojmenovat nového zástupce ptačí říše tak, aby jeho 
jméno doplňovalo to, co děti nakreslí. Důležité je zapojit fantazii i během kreslení! Uvidíme, 
jaké nové druhy objevíme! Co třeba takový Lentilkovník lesní nebo Modrohlávek? 

 



NA PTÁKY JSME KRÁTKÝ – Program k výstavě Ptačí stavitelé 
 
Cílová skupina: 4. – 6. třída ZŠ, třídy speciální školy po domluvě s pedagogy  
Termín: 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021 (termín programu zkrácen s ohledem na sběr materiálu pro hnízda) 
Cena programu: žáci 20 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: ptáci, hnízda, ochrana přírody, hnízdní parazité, různorodost 

 
Na výstavě Ptačí stavitelé se seznámíme s různými druhy hnízd zpěvných ptáků. Výstava je 
doplněna i fotografiemi jednotlivých druhů ptáků. Společně budeme zkoumat, jaké materiály 
ptáci na stavbu hnízd používají, a řekneme si i řadu zajímavostí ze světa ptačí říše. Čeká nás i 
práce ve skupinkách, kdy si zkusíme, jak náročné je takové hnízdo postavit tak, aby splňovalo 
všechny parametry pro bezpečné hnízdění. Část materiálů bude k dispozici, částečně 
počítáme, že materiál sesbíráme i na zahradě muzea. Součástí programu bude jednoduchý 
pracovní list. 
 
 

PTAČÍ SVĚT– Program k výstavě Ptačí stavitelé 
 
Cílová skupina:  7. – 9. třída ZŠ, SŠ  
Termín: 1. 9. – 31. 12. 2021 
Cena programu: žáci a studenti 20 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: ptáci, hnízda, ochrana přírody, hnízdní parazité, různorodost 

 
Výstava Ptačí stavitelé prezentuje důmyslné stavby hnízd zpěvných ptáků. Výstava je 
doplněna i fotografiemi jednotlivých druhů ptáků. Společně budeme zkoumat, jaké materiály 
ptáci na stavbu hnízd používají, a řekneme si i řadu zajímavostí ze světa ptačí říše. Informace 
získané ve výstavě využijeme při vyplňování pracovního listu. 
 

 
JEDE, JEDE, MAŠINKA – Program k výstavě 150 let železnice na Mostecku a 
Chomutovsku 
 
 
Cílová skupina: MŠ (předškolní věk), přípravné třídy, 1. – 3. třída ZŠ, třídy speciální školy po domluvě 
s pedagogy  
Termín: 23. 11. 2021 – 2. 1. 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: železniční doprava, historie železnic, význam železnic, cestování 
 

 

Nejprve si prohlédneme celou výstavu, která mapuje historii železnic. V průběhu prohlídky 
uvidíte i výstavu grafik Jiřího Boudy, který zaznamenával život na kolejích i nejznámější druhy 
lokomotiv. Podíváme se i na sbírku historických vláčků a parních strojů. V rámci programu si 
budeme povídat o přínosu železniční dopravy pro člověka a prohlédneme si jednotlivé 
kanceláře na dráze, které jsou součástí výstavy. K programu je připravena i výtvarná aktivita, 
kdy děti nakreslí různé druhy vagonů. Ty pak následně spojíme do dlouhého vlaku. 
 

 
ŽELEZNICE KOLEM NÁS – Program k výstavě 150 let železnice na Mostecku a 
Chomutovsku 
 
 
Cílová skupina: 3. – 7. třída ZŠ 
Termín: 1. 9. 2021 – 2. 1. 2022 
Cena programu: žáci 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma                                                        
Doba trvání programů: max. 90 minut 
Kapacita: max. 30 dětí  
Vzdělávací oblasti RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura  
Klíčová slova: železniční doprava, historie železnic, význam železnic, vliv železnice na rozvoj kraje 
 

 

Nejprve si prohlédneme celou výstavu, která mapuje historii železnic na Mostecku a 
Chomutovsku. Výročí 150 let příjezdu prvního vlaku do Mostu, které jsme si připomněli 
v loňském roce. V průběhu prohlídky uvidíte i výstavu grafik Jiřího Boudy, který 
zaznamenával život na kolejích i nejznámější druhy lokomotiv. Podíváme se i na sbírku 
historických vláčků a parních strojů. V rámci programu si budeme povídat o přínosu 
železniční dopravy pro náš kraj a prohlédneme si jednotlivé kanceláře na dráze, které jsou 
součástí výstavy. K programu je připraven jednoduchý pracovní list pro dvě věkové 
kategorie. 

 
 
HISTORIE MĚSTA MOSTU – Program k výstavě Návrat do starého Mostu. To 
nejlepší z depozitáře výtvarného umění 
 
 
Cílová skupina: 5. – 9. třída ZŠ, SŠ 
Termín: 1. 9. 2021 – 31. 1. 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: historie města Mostu, výročí 600 let bitvy u Mostu, pověsti 



Výstava mapuje historii starého Mostu na vybraných obrazech ze sbírky Oblastního muzea a 

galerie v Mostě. Prezentuje i díla z dnes již zaniklých kostelů a kláštera. Důraz bude kladen 

zejména na dva obrazy, z nichž jeden připomíná bitvu u Mostu (letos 600. výročí bitvy), 

druhý Zahražanský zázrak. K programu je připraven jednoduchý pracovní list a krátké úlohy 

ve skupinkách (přiřazování datace k významným událostem v historii města Mostu, skládání 

částí pověstí do logického celku ….). 

 
 
PŘÍBĚH HRAČEK – Program k výstavě Dřevěné drahokamy z Krušných hor 
 
 
Cílová skupina: MŠ (předškolní věk), přípravné třídy, 1. – 3. třída ZŠ, třídy speciální školy po domluvě 
s pedagogy  
Termín: 5. 11. 2021 – 28. 11. 2021 
Cena programu: děti do 6 let (MŠ a přípravné třídy) a žáci 30 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 v Krušnohoří, tradice, hračky, historie 
 

 

Krušnohoří bylo významnou oblastí výroby dřevěných hraček. Po nuceném odsunu 
německých obyvatel české strany Krušných hor do Německa a uzavření státních hranic mezi 
oběma zeměmi se doposud kulturně jednotný prostor Krušných hor rozpadl na dvě oddělené 
části. Výroba krušnohorských hraček se tak poté vydala různými cestami i po stránce 
technologie i designu. V rámci programu si prohlédneme výstavu a v muzejní dílně budou 
připravené různé, nejen dřevěné, hračky, které rozvíjejí jemnou motoriku, kooperaci oka a 
ruky i vzájemnou spolupráci při hře.  
 

 
MALOVANÝ TERČ – Program k výstavě Krása jako cíl 
 
 
Cílová skupina: MŠ (předškolní věk), přípravné třídy, 1. – 5. třída ZŠ, třídy speciální školy po domluvě 
s pedagogy  
Termín: 25. 9. 2021 – 16. 1. 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 (RVP ZV)  
Klíčová slova: ostrostřelci, spolky, terče, střelné zbraně, umění 

 
Výstava Krása jako cíl představí malované terče ze sbírek Oblastního muzea a galerie 
v Mostě, ale i vybrané terče z dalších muzeí, Projdeme společně historii ostrostřeleckých 



spolků od jejich vzniku až po současnost. Malované terče představují svébytná umělecká 
díla, takže je skutečně se na co dívat. V rámci výtvarné aktivity se pokusíme podle tradice 
malovaných terčů vyzdobit ty současné, které si účastníci odnesou na památku. A čeká vás i 
střelecké překvapení přímo v prostorách muzea! 


