
EDUKAČNÍ PROGRAMY
PRO ŠKOLY 2023 

Program rádi přizpůsobíme na míru Vašim potřebám.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ 

JANA SPĚVÁČKA A MILOŠE SLÁMY - NAD VODAMI
18.2.-10.5.2023

Výstavní projekt Nad vodami představuje dvě osobnosti výrazně rozdílné v přístupu k tvůrčí práci a ve 
způsobu využití technologií. V čem hledat styčnou plochu? V jejich postoji k pozorované krajině. Právě 
fascinace proměnlivým živlem vody prezentované autory propojuje. Vodu, mocné krajinářské téma, Miloš 
Sláma i Jan Spěváček vytrvale ohledávají a ztvárňují v obrazech hladin rybníků, tůní, potoků a říček. Vody 
stojaté, vody plynoucí. Hladina zrána i za večera. Rybník poklidně zrcadlící oko. Potok živá vlna barevné 
melodie. Opakující se protiklady, kontrast forem, protějšky uměleckých temperamentů. Grafika a malba. 

PRO MŠ
Hrátky s vodou 

V edukačním programu Hrátky s vodou se děti ponoří do podvodního světa s vodníkem Vrbičkou. Jak 
tento svět vypadá a co v něm žije za podivuhodné živočichy a bytosti? V rozmanitých hrách dětem přiblí-
žíme úžasný svět podvodních živočichů, ale i bájných bytostí objevujících se v českých mýtech. Budeme 
si výtvarně hrát s barvami a vodou. Uspořádáme žabí závody a necháme se unášet na vodních hladinách 
Miloše Slámy a Jana Spěváčka.  

PRO 1. ST. ZŠ
Pod hladinou 

Pod hladinu nás zavede vodník Vrbička a představí nám svět podvodních živočichů, rostlin a bájných 
bytostí. V rozmanitých hrách dětem přiblížíme úžasný podvodní svět. Uspořádáme žábí závody a poté se 
opět vynoříme nad hladinu, abychom poznali vodní hladiny Miloše Slámy a Jana Spěváčka. S dětmi si ve 
výtvarné aktivitě přiblížíme grafickou techniku linorytu.  



JAK SE OBJEDNAT ?
Kontakt, informace a přihlášky:
Lucie Zikánová, lektorka galerie
E: lucie.zamazalova@kulturatisnov.cz, T: 731 603 327

KOLIK TO BUDE  STÁT ?
Cena edukačního programu: 60,- Kč/student (40,- Kč bez výtvarné aktivity)
Pedagogický doprovod zdarma.
Délku programu upravíme podle vašich požadavků (45 – 90 min).

Programy pro školy obsahují aktivity zaměřené na výtvarné a grafické techniky. Programy obsahují prvky 
dramatické výchovy, zážitkové pedagogiky, práci s textem, vizuálními prvky a jazykem, mapou, fotografií, 
obrazem.

Edukační programy vychází z požadavků RVP ZV a RVP G. Podporují posilování komunikativní
kompetence, kompetence k řešení problémů a kritické uvažování. Rozvíjí smyslovou citlivost a
uplatňování subjektivity. Reflektují průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy. Dotýkají
se vzdělávacích oblastí Výtvarná výchova, Český jazyk a literatura, Člověk a společnost,
Umění a kultura a Jazyk a jazyková komunikace. Podporují posilování sociální, personální a
komunikativní kompetence.

Galerie Josefa Jambora, Brněnská 475, 666 01 Tišnov,
http://www.mekstisnov.cz/galerie
https://www.facebook.com/GalerieJosefaJambora

CELOROČNÍ PROGRAM 
 PŘÍBĚH JEDNE BUDOVY
V rámci programu se děti seznámí s historickými fotografiemi budovy, které 
dokumentují její architektonické proměny. Prozkoumají a zaměří současnou 
podobu galerie a jejího okolí ze všech stran a úhlů. Proč je geometrie základem 
umění? Během výtvarných aktivit si děti vyzkouší, co obnáší profese architekta, a 
mimo jiné navrhnou stavbu budovy podle svých představ.

 UMĚLECKÉ PROFESE
Zážitkový program děti provede profesemi, které jsou součástí galerií a muzeí. 
Proniknou do příprav výstavy a chodu galerie v průběhu roku.

PRO 2. ST. ZŠ, SŠ A GYMN
Seznamte se s linorytem  

Edukační program studenty seznamuje se dvěmi umělci s odlišným přístupem k tvorbě – grafikem 
Miloše Slámou a malířem Jane Spěváčkem. Společně zkusíme definovat jejich propojení, najít inspirační 
zdroje jejich, ale i naše vlastní. Hlavní linku programu tvoří technika linorytu, kterou žáci poznají v kon-
textu historickém i současném. V rozličných aktivitách jednotlivé žáky dovedeme k vlastní celistvé předsta-
vě svého obrazu na téma vody, který nakonec zpracují formou linorytu.  


