
Programy 
se uskutečňují:
po – pá 8.30 – 16.30 h

Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

DŮM UMĚNÍ
Jurečkova 9
Ostrava

EDUKAČNÍ PROGRAMY
2022



RADOST
EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

Tematická výstava se zaměřuje na lidskou radost. 
Důvtipem a hravou kompozicí dýchá lehkostí, kterou 
v současné době všichni potřebujeme. Můžete se 
těšit na kresby, malby, grafiky, fotografie a sochy ze 
sbírek GVUO plné přírody, léta, slunce, pohybu, ticha, 
touhy, ale i jídla.

Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 minut.

REZERVACE PROGRAMŮ NA GVUO.CZ

24. 1. 
— 4. 3.
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Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

Cena:
30 Kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma

Kontakty:
Jana Sedláková
E: sedlakova@gvuo.cz T: +420 734 437 181

Hedvika Dalecká
E: dalecka@gvuo.cz T: +420 731 691 561

Vstoupíme do obrazů plných slunce, vody, stromů 
a prozáříme si šedivé zimní dny. Grimasou, gestem 
a pohybem vyjádříme radost. K tvorbě využijeme 
netradiční pomůcky. Už jste někdy malovali káčou, 
mechanickým autíčkem, robotem, nebo jinou 
pohyblivou hračkou? Budeme je namáčet do barev, 
hrát si s nimi na velkoformátovém papíře a sledovat 
kresebný záznam jejich pohybu.
hra / zábava / pohyb / náhoda / tvoření

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika (RVP PV), 
Dítě a společnost (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV).

MALUJ HRAČKOU

PRO MŠ A I. TŘÍDU ZŠ ↓

Přijďte nasát hřejivou atmosféru dobré nálady. 
Společně si prohlédneme výstavu a inspirujeme se díly 
Václava Špály, Otakara Kubína, Josefa Čapka a dalších 
umělců. Rozsvítíme obrazy, budeme kapat a otiskovat 
barvy. Oddáme se náhodě a kuličkami namočenými 
v barvě vytvoříme na papíře spletité dráhy.
experiment / hravost / kratochvíle / tvoření / stopy

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace 
(RVP ZV), Umění a kultura (RVP ZV).

KULIČKOU PO DRÁZE

PRO II. – V. TŘÍDU ZŠ, ZUŠ A JINÉ SKUPINY ↓

Jakou formou byste vyjádřili radost? Obrazem, 
sochou, zvukem, textem… Společně si prohlédneme 
výstavu a inspirujeme se například uměleckými díly 
Léto, Koupání v moři, Smích, Zátiší s ovocem. Žáci si 
zvolí jednu z forem a pokusí se jejím prostřednictvím 
radost ztvárnit.
světlo / ticho / rodina / jídlo / tvorba

Co ve vás vzbuzuje radost? Zažíváte ji i při prostých 
každodenních činnostech? V dialogu se studenty 
si prohlédneme výstavu a inspirujeme se tématem 
pohybu. Vyzkoušíme si jednu z nejstarších animačních 
technik tzv. flipbook.
pohyb / kresba / moment / radost v umění / 
komunikace

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace 
(RVP ZV), Umění a kultura (RVP ZV).

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace 
(RVP G), Umění a kultura (RVP G).

ÓDA NA RADOST

KRESBA V POHYBU

PRO II. STUPEŇ ZŠ, ZUŠ A JINÉ SKUPINY ↓

PRO SŠ, VOŠ, VŠ A JINÉ SKUPINY ↓

MICHAL KALHOUS / 
STARY KNEDLIK

EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

Čtvrtá výstava z cyklu Ostrava sobě představuje 
tvorbu fotografa a pedagoga Michala Kalhouse. 
Autor ve svých fotografiích poodhaluje skryté příběhy 
a symbolické významy. Zachycuje každodennost, 
všednost, prosté věci a prostředí své rodiny. 
Snímky jsou spojeny se silou okamžiku, zastavením, 
hledáním a pomíjivostí. Mohou být připomenutím 
zapomenutých nálad a zážitků. Na výstavě jsou 
zastoupeny nové i starší snímky, které autor 
vyzvětšoval z již existujících negativů.

Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 minut.

REZERVACE PROGRAMŮ NA GVUO.CZ

24. 1. 
— 6. 3.
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Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

Cena:
30 Kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma

Kontakty:
Jana Sedláková
E: sedlakova@gvuo.cz T: +420 734 437 181

Hedvika Dalecká
E: dalecka@gvuo.cz T: +420 731 691 561

Ponoříme se do černobílého světa fotografií 
s nádechem starých časů. Inspirujeme se obyčejnými 
předměty a prozkoumáme je zblízka. Prosvítíme 
cedník, hrnek, mísu, lžíci, rostlinu, skořápku a další věci. 
Budeme chytat jejich stíny a obkreslovat jejich tvary.
věci / všednost / světlo / stín / hravost

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a svět (RVP PV), 
Umění a kultura (RVP ZV).

STÍNY VĚCÍ

PRO MŠ A I. TŘÍDU ZŠ ↓

Zaměříme se na obyčejné věci, které běžně používáme. 
Budeme je pozorovat z různých úhlů pohledu a všímat 
si, jak světlo modeluje jejich tvar a objem. Vyfotíme 
je, nakreslíme, vystínujeme a proměníme ve slova. 
Zamyslíme se nad jejich příběhy a vymyslíme jim nové.
kresba / věc / kompozice / příběh / úhel pohledu

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace 
(RVP ZV), Umění a kultura (RVP ZV).

POETIKA V RENDLÍKU

PRO II. – IX. TŘÍDU ZŠ, ZUŠ A JINÉ SKUPINY ↓

Seznámíme se s tvorbou autora a necháme se 
vtáhnout do jeho vidění světa. Víte, jak vzniká fotografie 
„mokrou“ cestou? Posvítíme si na temnou komoru 
a poodhalíme princip vzniku fotografie. Dotkneme 
se i její historie. Prostřednictvím diarámečku 
budeme hledat zajímavé pohledy, které nakreslíme 
a promítneme na stěnu.
hledání / obraz / světlo / tma / kresba

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace 
(RVP G), Umění a kultura (RVP G).

MEZE POHLEDU

PRO SŠ, VOŠ, VŠ A JINÉ SKUPINY ↓
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Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

Kontakty:
Jana Sedláková
E: sedlakova@gvuo.cz T: +420 734 437 181

Hedvika Dalecká
E: dalecka@gvuo.cz T: +420 731 691 561

Zpestřete si výuku! Nabízíme Vám možnost výuky 
v edukační místnosti GVUO.  Sdělte nám probírané 
učivo z dějepisu, literatury, přírodovědy, občanské 
nauky, matematiky či geometrie… Pokusíme se pro 
Vás vybrat umělecké dílo z našich sbírek, které se 
k probírané látce hodí. K vybranému dílu připravíme 
krátký výklad, případně po domluvě s Vámi i tvůrčí 
aktivitu (například vytváření trojrozměrných modelů 
z hlíny, vytváření vlastního herbáře, míchání barev 
z květů), která by formálně, či obsahově navazovala. 
Vaše hodiny získají přesah a žáci, či studenti 
novou inspiraci.

BUĎTE ORIGINÁL, 
UČTE V GALERII!

Délka trvání po dohodě, standardně 45 – 90 minut. 
Neváhejte nás kontaktovat s dostatečným 
časovým předstihem.

Během výuky můžete využít také naše připojení 
na internet, promítací plátno i notebook. Do výuky 
Vám rádi zapůjčíme odborné publikace z naší knihovny 
(témata: architektura, design, výtvarné umění, 
fotografie, odívání, typografie, umělecká řemesla, 
památková péče).


