NABÍDKA VÝTVARNÝCH PROGRAMŮ
pro základní a střední školy
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Výtvarné vzdělávací programy pracoviště 17. listopadu 47
dostupné od 1.1.2021 (vždy v dopoledních hodinách)

Linoryt
Věková kategorie: 1. a 2. stupeň ZŠ (vhodné od 4. třídy)
Počet: maximálně 20 žáků
Čas: 2× 90 minut
Cena: 30 Kč/žák
Žáci se seznámí s náročnější grafickou technikou tisku z výšky. Děti si vymyslí vlastní
motiv (může být specifikován konkrétnějším tématem, který zvolí pedagog
v návaznosti na výuku ve škole). Tento motiv žáci sami vyryjí do linolea a následně na
něj pomocí válečku nanesou tiskařskou barvu. Pomocí tiskařského lisu (nebo ručního
„Kulísku“) obtisknou obraz na papír. Výslednou práci si po zaschnutí odnesou.
Je nutné mít pracovní oblečení.

Středověké písemnictví
Věková kategorie: 1. a 2. stupeň ZŠ (vhodné od 2. třídy)
Počet: maximálně 25 žáků
Čas: 90 minut
Cena: 30 Kč/žák
Žáci prostřednictvím výtvarné aktivity zaujmou místa v středověkých klášterech po
boku mnichů a vyzkouší si, jak před vynálezem knihtisku vznikaly písemnosti. Průběh
programu se bude odvíjet od věku dětí – žáci 1. stupně si namalují ilustraci
k oblíbenému příběhu a napíší z něj pár vět dobovým písmem (za pomoci redispera
nebo štětce), žáci na 2. Stupni vytvoří středověkou iniciálu, kterou doplní dobovým
textem z vybrané knihy. Text může zvolit pedagog podle momentálně probíraného
učiva.
Kontakt: Petra Vaculíková (vytvarnavychova@ddmolomouc.cz, 601 382 362)
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Fotografické dílny
Fotografické programy se konají ve výtvarných ateliérech a fotodílně na pracovišti
17. listopadu 47. Délka programů je 1,5 až 2 hodiny.
Fotografie I – jak se světlo naučilo kreslit (30 Kč / žák)
Žáci budou seznámeni se základy fotografie a uvědomí si význam světla při vzniku
fotografického obrazu. Na zadané téma si barvou namalují motiv na skleněné
matrici. Prosvícením této matrice na fotografický papír a následným vyvoláním si
žáci vytvoří pozitivní obraz (fotogram) a vyzkouší si pro mnohé tak tajemnou práci
ve fotokomoře. Vhodné pro I. i II. stupeň ZŠ. Pracovní oblečení s sebou.
Fotografie II – cesta do historie fotografického obrazu (30 Kč / žák)
Formou diaprojekce bude žákům přiblížen vývoj fotografického obrazu od poloviny
19. století do současnosti. Žáci se tak seznámí s díly významných osobností světové
i české fotografie, poznají aktuální trendy fotografické tvorby – fotografie, jako
moderního zobrazovacího prostředku. V závěru setkání bude promítnut černobílý
dokument o významném českém fotografovi – Josefu Sudkovi.
Vhodné pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ.
Kontakt: Ing. Vladimír Janek (estetika@ddmolomouc.cz, 731 444 449)

Výtvarné vzdělávací programy pracoviště Janského 1
Pro podrobnosti a přihlášky k následujícím programům kontaktujte Evu Havlickou
nebo Hanu Matysovou (janskeho@ddmolomouc.cz, 585 431 859).
Zločin v obrazárně (30 Kč / žák)
Děti se seznámí s nejznámějšími obrazy předních světových malířů. Hravou formou
se dozví příběhy jejich vzniku. Vytvoří si vlastní rám na obraz a instalují malou
výstavu.
Určeno žákům 3–5 třídy. Doba trvání: 90 minut (středa nebo pátek)
Olomoucký orloj (30 Kč / žák)
Děti se seznámí s historií orloje, jeho proměnami v průběhu časů a s jeho
jednotlivými částmi. Třída si společně vytvoří svůj vlastní originální orloj.
Určeno žákům 3–5 třídy. Doba trvání: 90 minut (středa nebo pátek)
V případě dohody s garantem se program může konat i v prostorách školy.
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