MUZEUM ŠKOLÁM
ARCIDIECÉZNÍ
MUZEUM KROMĚŘÍŽ
Z ÁŘÍ — ŘÍJEN

Okno do duše

animační program pro mš
11. 9. 2017 – 31. 10. 2017 | arcidiecézní muzeum kroměříž
obrazárna
Oči jsou oknem do duše a odhalí i skrytá tajemství. A co se ukrývá v pohledech portrétů ze zámecké obrazárny? I to si prozradíme
v animačním programu, který je zaměřený na zobrazení a vyjadřování emocí. City a nálady budeme nejen objevovat v dílech starých
mistrů, ale také znázorňovat prostřednictvím výtvarných a dramatických etud.

Rozum vs. cit

animační program pro 2. stupeň zš
11. 9. 2017 – 31. 10. 2017 | arcidiecézní muzeum kroměříž
obrazárna

Náplň programu vychází ze vzdělávacích oblastí RVP PV Dítě a jeho
psychika, Dítě a ten druhý a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence s důrazem na prosociální chování a kooperativní dovednosti.
Program je vhodný pro poslední dva ročníky MŠ. Délka programu: 60 minut
Lektorka: Terezie Čermáková | 573 330 773 | cermakova@muo.cz

V animačním programu zaměřeném na perspektivní zobrazování si
ukážeme, že v evropské tradici výtvarného umění má své místo jak
matematická přesnost linií, tak křehkost barevné kompozice. Tyto
dva rozdílné principy budování prostoru obrazu si společně představíme na vybraných dílech z obrazárny kroměřížského zámku. Žáci si
prostřednictvím praktických úkolů osvojí základní pravidla lineární
a atmosférické perspektivy a nové poznatky uplatní při vlastní tvůrčí
činnosti.
Program vychází z obsahů vzdělávacích oblastí RVP ZV Matematika
a její aplikace a Umění a kultura s důrazem na rozvoj kompetence
k řešení problémů a smyslové citlivosti.
Délka programu: 60 minut
Lektorka: Terezie Čermáková | 573 330 773 | cermakova@muo.cz

Sen biskupa Karla

prohlídka zámku se zapůjčeným tabletem
11. 9. 2017 – 31. 10. 2017 | arcidiecézní muzeum kroměříž
2. patro zámku
Přijměte pozvání k procházce biskupskou rezidencí v Kroměříži.
Provede vás sám pan biskup Karel z Lichtensteinu Castelcorna. Má pro
vás připraveno mnoho zábavných úkolů, her i vyprávění.
Během netradiční prohlídky významné památky UNESCO se žáci díky
interaktivní aplikaci seznámí s kontextem obnovy zámku v 17. století, stanou se svědky zbudování kroměřížského Libosadu a budou objevovat poklady hudebního archivu, zámecké knihovny i obrazárny.
Program je vhodný pro menší skupiny (do 20 dětí), pro žáky od 4. třídy.
Lektoři: Terezie Čermáková, Petr Hudec | 573 330 773 | cermakova@muo.cz

Programy je možné po předchozí objednávce navštívit od úterý do pátku (začátek nejdříve v 9.00 hodin).
Program Sen biskupa Karla je možné objednat pouze na 9.00 hodin.

