
program edukačního 
oddělení pro školy
září –> prosinec 2019

VŠECHNY SMYSLY BAROKA
Výstava > Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy 
(AMO Galerie)
Do tajů děl, která biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna za svůj život nasbíral, pronikneme s dětmi 
během zážitkového programu prostřednictvím všech smyslů. Zaměříme se tak na další způsob, jak 
vnímat umělecké předměty z barokního období. Děti si mimo jiné vyzkouší ztvárnit obraz pomocí vůní 
a hudby. Vedle drobných výtvarných etud je čekají i dramatické a pohybové aktivity.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a společnost, Dítě a svět (RVP PV), Umění a kultura  
(RVP ZV) a podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní.

3. 9.–20. 12. 2019 
animační program pro poslední 
dva ročníky MŠ a 1. ročník ZŠ
délka programu 60 minut
lektorky > Lenka Trantírková 
(trantirkova@muo.cz) 
> Hana Lamatová: 
(lamatova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os. 
pedagogický doprovod zdarma

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC

SOUKROMÉ VS. VEŘEJNÉ ZÁJMY
Výstava > Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy 
(AMO Galerie)
Význačný mecenáš umění, biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna shromažďoval obrazovou sbírku, 
která má dnes celoevropský význam a nesmírnou hodnotu. Rozlišit, nakolik byly nákupy honosných 
předmětů motivovány touhou je vlastnit a obklopovat se tak luxusem nebo nakolik šlo o strategii 
k upevnění reprezentační role ve společnosti 17. století, již dnes není možné. Tato polemika se stane 
tématem dílčí aktivity animačního programu. Za jakých okolností je člověk schopen nadřadit veřejný 
zájem nad své privátní zájmy a osobní prospěch? Jaká je motivace člověka takovou významnou funkci 
přijmout, když ví, že ji následně musí přinést jisté oběti? V závěru programu si studenti jednu z luxusních 
komodit sami vyrobí.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP G Člověk a společnost, Umění a kultura s důrazem  
na rozvoj kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální. Dotkne se i průřezového  
tématu: Osobnostní a sociální výchova.

3. 9.–20. 12. 2019 
animační program pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektorky > Hana Lamatová 
(lamatova@muo.cz)
> Lenka Trantírková 
(trantirkova@muo.cz) 
vstupné: 20 Kč/os. 
pedagogický doprovod zdarma

UMĚNÍ MÁ NESMÍRNOU CENU
Výstava > Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy 
(AMO Galerie)
Žáci se během programu seznámí s obrazovou sbírkou biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna, ale 
také s přemýšlením barokního člověka. Jeho světem bude děti provázet vůně a hudba. Společně nahléd-
neme pod pokličku námětů několika uměleckých děl a zároveň se pokusíme o jejich osobní interpretaci 
spojenou s prožitkem. Závěrem se žáci obeznámí se zákulisím biskupovy sběratelské činnosti i celkově 
s pojímáním hodnoty výtvarného díla v rámci simulované aukce uměleckých předmětů.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Člověk a společnost, Umění a kultura s důrazem  
na rozvoj kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální.

3. 9.–20. 12. 2019 
animační program 
pro 2. až 5. ročník ZŠ
délka programu 90 minut
lektorky > Lenka Trantírková 
(trantirkova@muo.cz) 
> Hana Lamatová: 
(lamatova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os. 
pedagogický doprovod zdarma

SKLEPEM, SÁLEM, PODKROVÍM…
Výstava > Ke slávě a chvále. Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo pro Českou republiku jako první prestižní označení „Evropské 
dědictví“ (European Heritage Label). To dokládá význam tohoto místa pro kulturní dějiny celé Evropy. 
Komentovaná prohlídka představí žákům a studentům historii celého areálu, dále několik osobností 
evropského významu, jejichž život byl s Olomoucí osudově spjat. Samozřejmě nebudou opomenuta 
vybraná umělecká díla ze stálé expozice Ke slávě a chvále II., která dokumentují evropskou duchovní 
tradici od počátků křesťanské éry po vrcholné baroko.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP G Jazyk a jazyková komunikace,  
Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, 
komunikativní, sociální a personální.

3. 9. 2019 – 30. 6. 2020 
komentovaná prohlídka 
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > Marek Šobáň 
(soban@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os. 
pedagogický doprovod zdarma

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

ČERNOBÍLÁ DUHA
Výstava > Václav Cigler. Kresby (MMU Trojlodí)
V rukou našich nejmladších muzejních návštěvníků tentokrát ožijí černobílé kresby Václava Ciglera. 
Pomocí výtvarných a světelných pokusů budeme s dětmi objevovat tajemství duhy a umělcova díla 
i samotný prostor výstavy pozorovat, proměňovat, rozkládat a zrcadlit.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika/Dítě a společnost (RVP PV),  
Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj smyslového vnímání a tvořivosti.

3. 9.–27. 9. 2019 
animační program pro poslední 
dva ročníky MŠ a 1. ročník ZŠ
délka programu 60 minut
lektorka > Terezie Čermáková 
(cermakova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os. 
pedagogický doprovod zdarma

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC / MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ, DENISOVA 47 / ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC, VÁCLAVSKÉ NÁM. 3 WWW.MUO.CZ NAJDETE NÁS I NA
PROGRAMY JE MOŽNÉ PO PŘEDCHOZÍ OBJEDNÁVCE NAVŠTÍVIT OD ÚTERÝ DO PÁTKU (ZAČÁTEK NEJDŘÍVE V 10:00 HOD.). MAXIMÁLNÍ KAPACITA ŽÁKŮ A STUDENTŮ V PROGRAMU JE 30 OSOB.



MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC / MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ, DENISOVA 47 / ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC, VÁCLAVSKÉ NÁM. 3 WWW.MUO.CZ NAJDETE NÁS I NA
PROGRAMY JE MOŽNÉ PO PŘEDCHOZÍ OBJEDNÁVCE NAVŠTÍVIT OD ÚTERÝ DO PÁTKU (ZAČÁTEK NEJDŘÍVE V 10:00 HOD.). MAXIMÁLNÍ KAPACITA ŽÁKŮ A STUDENTŮ V PROGRAMU JE 30 OSOB.

NA HRANICI SVĚTLA
Výstava > Václav Cigler. Kresby (MMU Trojlodí)
Výstavou Václava Ciglera, který se proslavil především svou prací s optickým sklem, nás bude provázet 
motiv světla. Během animačního programu se žáci seznámí s umělcovými kresbami a texty, které tvoří 
osobní a bezprostřední záznamy autorových myšlenek. Společně prozkoumáme principy protikladu, 
kontrastu nebo odrazu a čekají nás také tvořivé experimenty, které prověří smyslové vnímání žáků.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace,  
Člověk a příroda s důrazem na rozvoj smyslového vnímání a kompetence k řešení problému.

3. 9.–27. 9. 2019 
animační program 
pro 2. až 5. ročník ZŠ
délka programu 90 minut
lektorka > Terezie Čermáková 
(cermakova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os. 
pedagogický doprovod zdarma

PROMLOUVAT BEZE SLOV
Výstava > Století relativity. Stálá expozice výtvarného umění 20. století (MMU Obrazárna)
Písmeno, slovo, věta – základní princip komunikace, který nás provází každý den. Co se ale stane, když 
přestávají platit zažitá pravidla a písmenka se nám zatoulají do obrazů slavných umělců? Jak máme 
rozluštit jejich význam? A jakými způsoby k nám promlouvají nehybné, tiché sochy? Odpovědi na tyto 
otázky budou žáci objevovat ve stálé expozici Muzea moderního umění. Otevřeme téma možností komu-
nikace, vyjadřování emocí a žáci si prostřednictvím výtvarných a pohybových etud vyzkouší expresivní 
interpretaci uměleckého díla.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace  
s důrazem na rozvoj kompetence komunikativní a kompetence sociální a personální.

3. 9. 2019 – 26. 6. 2020 
animační program 
pro 2. až 5. ročník ZŠ
délka programu 90 minut
lektor > Terezie Čermáková 
(cermakova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os. 
pedagogický doprovod zdarma

22. 11. 2019 – 14. 2. 2020 
animační program 
pro 2. až 5. ročník ZŠ
délka programu 90 minut
lektor > Terezie Čermáková 
(cermakova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os. 
pedagogický doprovod zdarma

Ó – TISK
Výstava > Art & Print | Post.Print | Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc (MMU Trojlodí, Kabinet, Salon)
Animační program zavede žáky do aktuální výstavy Art & Print | Post.Print a seznámí je s hlavním 
principem grafiky. Představíme si základní grafické techniky a do objevování tohoto druhu výtvarného 
umění zapojíme všechny smysly. Nahlédneme také do historie a vysvětlíme si, jaký význam měla grafika 
v minulých dobách. Pro žáky je rovněž připravena drobná výtvarná aktivita, při které budou mít možnost 
ověřit si nově získané poznatky.
Program vychází ze vzdělávacích oblasti RVP ZV Umění a kultura, Člověk a společnost  
a podporuje rozvoj kompetence pracovní, smyslové citlivosti a tvořivosti.

NECHEJ TO PLAVAT
Výstava > Václav Cigler. Kresby (MMU Trojlodí)
Výstava Václava Ciglera, jehož doména patřila vždy práci se sklem, se poprvé v takové šíři věnuje jeho 
kresebnému vyjádření. Kresba jako taková je mnohem osobnější, mnohem intimnější. Podobá se práci 
rockového muzikanta, který má odvahu své písně zahrát před publikem tak zvaně „unplugged“, svlečené 
z efektního aranžmá na samotnou podstatu. Budeme společně prostřednictvím symbolu vody, pro auto-
ra důležitého živlu, zkoumat vidění světa a jeho osobitého ztvárnění. Dalším projevem Ciglerova svobod-
ného ducha je dotek s landartem. Žáci a studenti se o tomto fenoménu dozvědí něco víc a vyvrcholením 
programu pak bude instalace v městské krajině.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP G Jazyk a jazyková komunikace,  
Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, 
komunikativní, sociální a personální.

3. 9.–27. 9 2019 
animační program 
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > David Hrbek 
(hrbek@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os. 
pedagogický doprovod zdarma

JE TO JEŠTĚ UMĚNÍ?
Výstava > Století relativity. Stálá expozice výtvarného umění 20. století (MMU Obrazárna)
Animační program se snaží odpovědět na provokativní otázku: Je to ještě umění? Studenti spolu s lekto-
rem podniknou cestu od postmoderny zpět ke konceptuálnímu umění a happeningu a budou se snažit 
odpovědět na otázku – Je to ještě umění? A co je umění? Program bude zakončen akcí ve veřejném 
prostoru a účastníci si tak na vlastní kůži budou moci zažít dosud nepoznané dobrodružství.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP G Jazyk a jazyková komunikace,  
Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, 
komunikativní, sociální a personální.

3. 9.–20. 12. 2019 
animační program 
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > David Hrbek 
(hrbek@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os. 
pedagogický doprovod zdarma

NA DOSAH
Výstava > Století relativity. Stálá expozice výtvarného umění 20. století (MMU Obrazárna)
Přestože nejdůležitější pravidlo každého muzea zní, že na exponáty se nesahá, v zážitkovém programu 
budeme mít umělecká díla (téměř) na dosah. V našem vyprávění se totiž zaměříme na obrazy a budeme 
zkoumat jednotlivé vrstvy a materiály, které je tvoří. Na příkladech z expozice výtvarného umění 20. sto-
letí si ukážeme, jakými jedinečnými způsoby mohou umělci pracovat. Inspirováni netradičními postupy 
se také společně s dětmi pustíme do vlastních výtvarných experimentů.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika/Dítě a společnost (RVP PV), Umění a kultura (RVP 
ZV) s důrazem na rozvoj smyslového vnímání. Dílčí aktivity jsou zaměřeny na rozvoj kooperativních dovedností 
a zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky.

3. 9. 2019 – 26. 6. 2020 
animační program pro poslední 
dva ročníky MŠ a 1. ročník ZŠ
délka programu 60 minut
lektorka > Terezie Čermáková 
(cermakova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os. 
pedagogický doprovod zdarma

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

JEDNOU MÁLO, PODRUHÉ TAKY
Výstava > Art & Print | Post.Print | Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc (MMU Trojlodí, Kabinet, Salon)
Co se chce (možná) tajemně znějícím názvem sdělit? To se dozvědí účastníci animačního programu, 
který vychází z konkrétně vybraných grafik expozice, na nichž se bude demonstrovat, jakým způsobem 
ovlivňuje proces vzniku grafického obrazu naše vnímání okolního světa a zase naopak. Studenti si hbitě 
oživí základní techniky grafiky (nebo se s nimi poprvé seznámí). Druhá část programu bude zaměřena na 
ryze praktickou aktivitu, aby nezůstávalo u slov, naopak, aby vše směřovalo k činům.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP G Jazyk a jazyková komunikace,  
Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, 
komunikativní, sociální a personální.

22. 11. 2019 – 14. 2. 2020 
animační program 
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > David Hrbek 
(hrbek@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os. 
pedagogický doprovod zdarma


