
Dovolte nám představit Vám 
aktuální nabídku vzdělávacích 
programů ke stálým expozicím 
Severočeské galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích a Galerie 
a muzea litoměřické diecéze. 

Cílem pořadů je co nejinter-
aktivněji doplnit školní výuku 
dějepisu, výtvarné výchovy 
nebo českého jazyka, ale též 
žáky a studenty aktivizovat 
a pomocí otázek rozvíjet jejich 
kritické myšlení. Přítomnost 
originálů uměleckých děl se 
svojí neopakovatelnou aurou 
navíc podněcuje v účastnících 
cit pro estetické kvality a pro-
bouzí pozitivní vztah ke kultur-
nímu dědictví.

Nabízíme programy pro všech-
ny typy škol, od mateřských 
po vysoké. Pořady doplňují 
aktivity vhodné pro danouvě-
kovou kategorii. Pro nejmenší 
připravujeme výtvarné aktivity, 
žákům a studentům zpestřují 
výklad interaktivní a didaktické 
pomůcky, literární ukázky apod. 
Vedle předkládaných vzděláva-
cích programů pro Vás
i nadále připravujeme edukační 
programy ke krátkodobým
výstavám pořádaným Severo-
českou galerií výtvarného umě-
ní v Litoměřicích.

Proč s žáky navštívit Severočes-
kou galerii výtvarného umění 
v Litoměřicch?

•  Nabízíme neopakovatelný 
zážitek z přítomnosti originálů 
uměleckých děl těch nejlep-
ších umělců (od Mistra Litomě-
řického oltáře přes Matyáše 
Bernarda Brauna, Petra Brand-
la až po Antonína Mánesa nebo 
Františka Bílka)

•   Klademe důraz na aktivní pří-
stup žáků a studentů – pomocí 
otázek rozvíjíme kritické a kre-
ativní myšlení

•  Programy vždy přizpůsobu-
jeme konkrétní skupině žáků 
a studentů v závislosti na je-
jich věku a schopnostech

•  Snažíme se o co největší 
interaktivitu programů

Severočeská galerie
výtvarného umění v Litoměřicích

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH 
PROGRAMŮ PRO ŠKOLNÍ
A ZÁJMOVÉ SKUPINY
školní rok 2019/20

 

Doufáme, že Vás naše nabídka osloví a že se v následujícím školním roce setkáme.
Pro objednávky programů a jakékoli doplňující informace se na nás neváhejte obrátit.
Mobil: 724 856 937, telefon: 416 732 382, email: alzbeta.semradova@galerie-ltm.cz
www.galerie-ltm.cz



NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH
PROGRAMŮ KE STÁLÝM
EXPOZICÍM  

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO MŠ:
• Anděl pastýřům zvěstoval
• Povídání o zakázaném jablku
• Pod andělskými křídly
• Světci, potvory, bestie
• Od azurové po žlutou

NABÍDKA PROGRAMŮ
PRO I. STUPEŇ ZŠ:
• Anděl pastýřům zvěstoval
• Povídání o zakázaném jablku
•  Povídání o velikonočním zá-

zraku
• Pod andělskými křídly
• Světci, potvory, bestie
• Od azurové po žlutou
• Od gotiky po baroko
• Barevný stín 
•  Tovaryšská cesta mladého 

Matyáše

NABÍDKA PROGRAMŮ
PRO II. STUPEŇ ZŠ / NIŽŠÍ
STUPNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ:
• Barevný stín 
•  Tovaryšská cesta mladého 

Matyáše
• Umění středověku
• Umění baroka
• Umění a literatura 19. století
• Galerie plná otázek
• Křesťanské tradice a kořeny
• Krajem předků

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO SŠ:
• Umění středověku
• Umění baroka
• Umění a literatura 19. století
• Křesťanské tradice a kořeny
• Krajem předků
• Galerie plná otázek

ANOTACE VZDĚLÁVACÍCH
PROGRAMŮ KE STÁLÝM
EXPOZICÍM

ANDĚL PASTÝŘŮM ZVĚSTOVAL
Typ programu: Komentovaná 
prohlídka
Doporučeno pro: MŠ, I. stupeň ZŠ
Délka programu: 60 minut
Budovy: Galerie a muzeum
litoměřické diecéze 

Pojďme si společně vyprávět 
příběh o narození Ježíše Krista 
a o tom, co pro křesťany předsta-
vují Vánoce. Dovíme se, proč se 
Ježíšek narodil ve chlévě, co mu 
přinesli tři králové anebo jakou 
roli hráli v celém příběhu oslík 
s volkem. Nezapomeneme ani na 
vánoční zvyky a tradice. Věděli 
byste, od kdy se peče vánočka 
nebo jak je starý adventní věnec? 
Vánoční atmosféru získáme díky 
originálům uměleckých děl, vůni 
kadidla a malému překvapení.

POVÍDÁNÍ O ZAKÁZANÉM
JABLKU
Typ programu: Komentovaná
prohlídka s výtvarnou aktivitou
Doporučeno pro: MŠ a I. stupeň 
ZŠ (1.–3. třída)
Délka programu: 75 minut
Budovy: SGVU

Adam žil v Ráji, ale byl tam sám, 
bylo mu smutno. Bůh proto stvo-
řil druhého člověka, Evu… Pojď-
me si společně vyprávět příběh 
prvních lidí a jejich hříchu, kvůli 
kterému je Bůh vyhnal z rajské 
zahrady. Co udělali tak zlého, že 
byli vyhnáni a co bylo potom? 
A proč mívá Ježíšek v ruce rajské 
jablíčko? Program přibližuje 
velikonoční příběh pro nejmenší 
z trochu jiného pohledu, je však 
možné jej realizovat v průběhu 
celého roku.

POVÍDÁNÍ O VELIKONOČNÍM
ZÁZRAKU

Typ programu: Komentovaná 
prohlídka
Doporučeno pro: I. stupeň ZŠ 
(2.–4. třída)
Délka programu: 60 minut
Budovy: SGVU, Galerie a muzeum 
litoměřické diecéze 

Povídání o velikonočním zázra-
ku, o Jidášově zradě a o seslání
Ducha svatého. Společně si 
budeme vyprávět příběh posled-
ního dne Kristova života a řek-
neme si, proč jsou Velikonoce 
nejdůležitějším křesťanským 
svátkem. Proč pečeme na Veli-
konoce beránka a souvisí nějak 
s Kristovým utrpením pomlázka 
a barvení vajíček? Povíme si 
také, jaké kořeny mají některé 
velikonoční tradice, proč se Ve-
likonocům říká svátky jara a co 
vše pro naše předky znamenaly.

POD ANDĚLSKÝMI KŘÍDLY
Typ programu: Komentovaná pro-
hlídka s výtvarnou aktivitou
Doporučeno pro: MŠ a I. stupeň 
ZŠ (1.–2. třída)
Délka programu: 75 minut
Budovy: SGVU

Jak vypadají andělé? A existují 
vůbec? Povíme si o andělech, 
cherubínech a čtyřech archan-
dělech. Řekneme si, koho a proč 
chrání a co dalšího mají na 
starosti. Nezapomeneme ani na 
anděly, kteří doprovázejí sv. Mi-
kuláše – mimochodem, věděli 
byste, proč chodí ještě s čertem 
a proč vůbec dává dětem dárky? 
Program je možné realizovat 
v průběhu celého roku.



SVĚTCI, POTVORY, BESTIE
Typ programu: Komentovaná
prohlídka (3. –5. třída:
s interaktivními prvky)
Doporučeno pro: MŠ, I. stupeň ZŠ
Délka programu: 60 minut (MŠ, 
1.–2. třída), 75 minut (3.–5. třída)
Budovy: SGVU

Pojďme se společně vydat do 
světa legend a tajemných příbě-
hů. Co to znamená, když je někdo 
svatý, proč má svatozář a jak 
poznám kdo je kdo? Budeme si 
vyprávět příběhy světců a báj-
ných zvířat, která se často v jejich 
legendách objevují. Program je 
uzpůsoben věku dětí, v případě 
mateřských škol si budeme vy-
právět jen tři legendy, starší žáci 
základních škol nahlédnou do 
středověkých bestiářů a budou 
hádat, jakému bájnému zvířeti 
patřila lebka, kterou měl na Karl-
štejně Karel IV.

OD AZUROVÉ PO ŽLUTOU
Typ programu: Komentovaná pro-
hlídka s výtvarnou aktivitou
Doporučeno pro: MŠ a I. stupeň ZŠ 
(1.–3. třída) 
Délka programu: 75 minut
Budovy: SGVU (příp. Galerie a mu-
zeum litoměřické diecéze)

Napadlo Vás někdy, kolik je na 
světě barev? A počítají se mezi 
ně i bílá s černou? Vypravíme se 
po cestě barev, od základních 
přes doplňkové až po studené 
a teplé. Pronikneme do míchání 
barev, podíváme se na barevný 
kruh a vysvětlíme si jeho záko-
nitosti. Děti a žáci si na vlastní 
oči vyzkouší některé pokusy 
rozkladu světla (dle věku žáků) 
a při výtvarné aktivitě na konci 
programu zopakují pravidla mí-
chání barev.

OD GOTIKY PO BAROKO
Typ programu: Komentovaná
prohlídka s interaktivními prvky
Doporučeno pro: I. stupeň ZŠ 
(4.–5. třída)
Délka programu: 90 minut
Budovy: SGVU
Program doplňuje výuku předmětů: 
D, Vv

Program seznámí žáky se základ-
ními rozdíly mezi uměním gotiky, 
renesance a baroka. Důraz je 
kladen nejen na charakteristické 
rozdíly uměleckých stylů, ale též 
na kulturně-historický kontext 
daných období. Kdo byli doná-
toři uměleckých děl a jaké měli 
k objednávkám důvody? Proč 
se ve středověku nesetkáváme 
s mytologickými náměty a kdy se 
objevují první portréty? Závěrem 
programu si žáci hravou formou 
zopakují hlavní rozdíly výše zmí-
něných uměleckých stylů.

BAREVNÝ STÍN 
Typ programu: Komentovaná pro-
hlídka s výtvarnou aktivitou
Doporučeno pro: I. a II. stupeň ZŠ 
(4.–9. třída) 
Délka programu: 75 minut
Budovy: SGVU (příp. Galerie a mu-
zeum litoměřické diecéze)
Program doplňuje výuku předmětů: 
Vv, F

Jakou barvu má světlo a může být 
stín barevný? Program je zamě-
řen na vlastnosti barev – jejich 
rozklad, skládání, odraz apod. 
Povíme si o ultrafi alovém a infra-
červeném záření a o jejich využití 
nejen v běžném životě, ale také 
v rámci restaurování uměleckých 
děl. Nezapomeneme ani na zá-
kladní rozdělení barev, zákonitos-
ti jejich míchání a barevný kruh. 
Žáci si na vlastní oči vyzkouší 
některé pokusy rozkladu světla.

TOVARYŠSKÁ CESTA MLADÉHO 
MATYÁŠE
Typ programu: Komentovaná
prohlídka s interaktivními prvky
Doporučeno pro: I. a II. stupeň ZŠ 
(4.–8. třída)
Délka programu: 75 minut
Budovy: SGVU
Program doplňuje výuku předmětů: 
D, Vv

Víte, kolik let byste museli být 
v učení, než by se z vás stali 
mistři sochaři? Nebo jak takové 
mistrovské zkoušky vypadaly? 
Povíme si o životě Matyáše Ber-
narda Brauna, o jeho daleké cestě, 
kterou si musel projít, než se z něj 
stal jeden z nejvýznamnějších 
sochařů českého baroka, a celko-
vě o době, ve které žil. Řekneme 
si o kompozici, výrazu a draperii. 
Žáci si poté sami vyzkouší navrh-
nout sousoší pomocí dřevěných 
panáků. 

UMĚNÍ STŘEDOVĚKU
Typ programu: Komentovaná pro-
hlídka s důrazem na aktivní účast 
žáků/studentů
Doporučeno pro: II. stupeň ZŠ / 
nižší stupně víceletých gymnázií, 
SŠ
Délka programu: 90 minut
Budovy: SGVU, Galerie a muzeum 
litoměřické diecéze 
Program doplňuje výuku předmětů: 
D, Vv, Čj

Program seznamuje žáky a stu-
denty s uměleckými díly středo-
věku ze sbírek diecézního muzea 
a Severočeské galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích. Díla spo-
lečně zasadíme do historického 
kontextu a objasníme si, proč se 
z oblasti Krušných hor dochovalo 
tolik uměleckých děl z přelomu 
středověku a novověku, neboť 
zmíněna budou také díla počátku 
16. století. Aby žáci a studenti 
dokázali odlišit umění gotiky 
a renesance od následných 
epoch, budeme se krátce věnovat 
i některým dílům období baroka.



UMĚNÍ BAROKA
Typ programu: Komentovaná 
prohlídka s literárními ukázkami 
a důrazem na aktivní účast žáků/
studentů
Doporučeno pro: II. stupeň ZŠ / 
nižší stupně víceletých gymnázií, 
SŠ
Délka programu: 90 minut
Budovy: SGVU, Galerie a muzeum 
litoměřické diecéze 
Program doplňuje výuku předmětů: 
D, Čj, Vv

Jak vypadal barokní svět a jaké 
byly jeho hlavní myšlenky? Jaké-
mu účelu sloužila umělecká díla 
a kdo byli jejich nejčastější objed-
navatelé? Spolu s žáky a studenty 
se pokusíme odpovědět na tyto 
otázky a zasadit umělecká díla do 
kulturně-historického kontextu. 
První část programu se odehrává 
v Severočeské galerii výtvarného 
umění pod vedením lektora, dru-
há část v diecézním muzeu, kde si 
žáci a studenti sami vyzkouší po-
psat umělecká díla a co vše z nich 
lze o dané době vyčíst.

UMĚNÍ A LITERATURA
19. STOLETÍ
Typ programu: Komentovaná pro-
hlídka s literárními ukázkami
Doporučeno pro: II. stupeň ZŠ 
(8.–9. třída) / nižší stupně vícele-
tých gymnázií, SŠ
Délka programu: 75 minut
Budovy: SGVU
Program doplňuje výuku předmětů: 
D, Čj, Vv

Program kombinuje výklad umě-
leckých slohů 19. století s literár-
ními ukázkami stejného období. 
Lektor spolu s žáky a studenty 
zopakuje rozdíly mezi realismem 
a romantismem, vysvětlí zrod 
tzv. neoslohů a popíše generaci 
Národního divadla. Pro porozu-
mění změnám ve společnosti 
19. století budou okrajově zmíně-
na i umělecká díla doby barokní.

GALERIE PLNÁ OTÁZEK 
Typ programu: Komentovaná pro-
hlídka s důrazem na aktivní účast 
žáků/studentů
Doporučeno pro: II. stupeň ZŠ / 
nižší stupně víceletých gymnázií, 
SŠ
Délka programu: 75–90 minut
Budovy: SGVU
Program doplňuje výuku předmětů: 
D, Vv

Proč té soše chybí ruka, co je to 
za zvíře a jsou andělé muži nebo 
ženy? Program, který vytváří sami 
studenti na základě svých otázek. 
Lektor se snaží do programu zasa-
hovat v co nejmenší míře, i když 
koriguje některé otázky tak, aby 
byla řečena důležitá fakta. Každý 
program je tak zcela jedinečný 
a při zájmu studentů jej lze na-
vštívit opakovaně. Při variantě 
programu pro mladší žáky a stu-
denty jsou na začátku připraveny 
některé otázky lektorem.

KŘESŤANSKÉ TRADICE A KOŘENY
Typ programu: Komentovaná pro-
hlídka s literárními ukázkami
Doporučeno pro: II. stupeň ZŠ / 
nižší stupně víceletých gymnázií, 
SŠ
Délka programu: 90 minut
Budovy: SGVU, Galerie a muzeum 
litoměřické diecéze 
Program doplňuje výuku předmětů: 
D, Čj, Vv

Během programu se žáci a stu-
denti seznámí se základními křes-
ťanskými příběhy a legendami. 
V závislosti na ročním období je 
program přizpůsoben nejbližším 
křesťanským svátkům (Vánocům, 
Velikonocům apod.). Osvětlíme 
si některé dodnes zachovávané 
tradice a jejich kořeny a porovná-
me křesťanství s jinými nábožen-
stvími. Povíme si, proč jíme při 
štědrovečerní večeři kapra, který 
svátek je pro křesťany nejdůleži-
tější, proč se na Velikonoce peče 
beránek apod.

KRAJEM PŘEDKŮ
Typ programu: Komentovaná pro-
hlídka s interaktivními prvky
Doporučeno pro: II. stupeň ZŠ / 
nižší stupně víceletých gymnázií, 
SŠ
Délka programu: 90 minut
Budovy: SGVU
Program doplňuje výuku předmětů: 
D, Z, Vv

Čím je výjimečná oblast Krušných 
hor a jaká je její historie? Která 
města byla královská a které vý-
znamné rody se v těchto městech 
usadily? Kdy vzniklo v Litoměři-
cích biskupství a kdy lázně v Tep-
licích? Cílem programu je blíže 
představit žákům a studentům 
oblast, ve které žijí, a tím v nich 
upevnit vztah k místům, která 
znají často pouze v dnešní podo-
bě, tolik ovlivněné těžbou nerost-
ných surovin. Program se snaží 
aktivizovat studenty a využívat 
jejich (osobní) znalosti některých 
lokalit.

Pro konkrétnější informace 
o edukačních programech sle-
dujte webové stránky galerie.
www. galerie-ltm.cz

Cena za lektorské služby 50 Kč za 
skupinu,
vstupné 5 Kč žák/student,
žáci do 6 let zdarma.
Pedagogický doprovod zdarma.


