
Programy 
se uskutečňují:
po – pá 8.30 – 16.30 h

Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

DŮM UMĚNÍ
Jurečkova 9
Ostrava

EDUKAČNÍ PROGRAMY



DĚLNÍK JE SMRTELNÝ,
PRÁCE JE ŽIVÁ

EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

Výstava představuje tematiku práce ve výtvarném 
umění a snaží se ukázat její dobový význam. Zaměřuje 
se na zkoumání klíčových společenských, kulturních 
a uměleckých proměn. Téma práce prostupuje řadou 
námětů (portrét, figura, krajina, žánrové výjevy) 
a prolíná se všemi uměleckými styly 20. století 
s přesahy do současnosti. Na výstavě budou 
zastoupeny malby, kresby, grafiky, sochařská díla, 
architektonická plastika i fotografie.

Vypravíme se na projížďku „důlním vláčkem“ do světa 
obrazů a soch, jejichž prostřednictvím se seznámíme 
s prací havířů, hutníků, haldařů a dalších. Ukážeme si, 
jak vypadala hornická přilba, kladívko a jiné nástroje. 
Možná potkáme i permoníky… Prohlédneme si dobové 
fotografie dolů, továren, tehdejšího života lidí a jejich 
práce. Pohyby a gesty se pokusíme napodobit vybraná 
umělecká díla. Děti si vyzkoušejí různé tvůrčí aktivity 
a kresbu uhlím.
práce / poznávání / zábava / tvoření / komunikace

Znáte rčení pilný jako včelička? Znáte nějaké pilné, 
či líné hrdiny z pohádek? S čím doma pomáháte vy 
a co vás baví? S dětmi si budeme povídat o tématu 
práce a pracovitosti. Na konkrétních dílech si 
budeme ukazovat různé druhy činností, lidské práce 
a rozpoznávat profese a řemesla. Vzpomeneme i na 
zvířátka, která při práci lidem vždy pomáhala. V tvůrčí 
části si děti budou hrát s netvrdnoucí hmotou, moukou 
i bramborami.
řemeslo / pracovitost / zábava / tvoření / komunikace

Víte, co je ruchadlo, selfaktor, šlígle nebo švancara? Co 
dělá haldař, žnečka, dráteník či sukařka? Při prohlídce 
výstavy si budeme povídat o různých řemeslech, která 
postupně zanikají, a necháme se jimi volně inspirovat. 
Budeme tvořit a experimentovat s různými materiály… 
prošívat papíry, vytvářet objekty z drátků, vlny, slupek, 
provázků a textilu.
šití / řemeslo / tvoření / poznání / experimentování

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

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

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

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

Pomáháte s něčím doma? Co rádi a neradi děláte? 
S žáky si prohlédneme výstavu a budeme si povídat 
o tématu práce, jaká byla tehdy a jaká je dnes. Pojďme 
si trochu ušpinit ruce! Už jste někdy dělali těsto 
v galerii? Že ne? Těsto nemusí být jen na pečení, 
ale může nám posloužit i jako výtvarný materiál 
k experimentování a tvoření.
práce / hmota / hnětení /tvoření / poznání

NAD ZEMÍ I V PODZEMÍ

PILNÝ JAKO VČELIČKA

SLUPKA NA NITI

NA TĚSTO 
SI ZADĚLÁME

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

REZERVACE PROGRAMŮ NA GVUO.CZ

PRO MŠ A I. TŘÍDU ZŠ ↓

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

PRO II. STUPEŇ ZŠ, ZUŠ A JINÉ SKUPINY ↓

29. 9. 
— 22. 12.
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Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
70200 Ostrava

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
70200 Ostrava

Cena:
30 Kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma

Cena:
30 Kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma

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

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

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

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

ZA ZÁŽITKEM 
A POZNÁNÍM DO GALERIE →
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Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
70200 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

Je práce důležitá? Co nám přináší a co nám bere? 
Už jste někdy přemýšleli, čím byste chtěli být a co by 
vás bavilo? Dá se propojit práce a zábava? Budeme si 
povídat o různých profesích a zaměříme se na tematiku 
práce v soudobých souvislostech i ve výtvarném 
přístupu umělců. Součástí programu bude prohlídka 
výstavy v dialogu s edukátorem a různé tvůrčí aktivity.
práce / tvoření / profese / vůle / trpělivost

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace 
(RVP ZV), Člověk a svět práce (RVP ZV), Umění a kultura (RVP ZV). 
Dotkne se i průřezových témat Osobnostní a sociální výchova 
a Výchova demokratického občana.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace 
(RVP G), Člověk a společnost (RVP G), Člověk a svět práce (RVP G), 
Umění a kultura (RVP G). Dotkne se i průřezových témat Osobnostní 
a sociální výchova a Výchova demokratického občana.

Dělník je smrtelný, práce je živá, Antonín umírá, 
žárovka zpívá. Jiří Wolker
Se studenty se zamyslíme nad úryvkem básně a co 
v nás vyvolává. Zaměříme se na klíčové společenské, 
kulturní a umělecké proměny ve vazbě k tématu práce. 
Jak se vyvíjelo? Jaký k němu v různých obdobích 
umělci zaujímali přístup? Jak je k tomuto tématu 
přistupováno v současném umění? Součástí programu 
bude prohlídka výstavy v dialogu s edukátorem 
a tvořivá část, ve které se studenti pokusí vyjádřit své 
myšlenky a reflexe.
společnost / hodnoty / naplnění / úspěch / neúspěch

Nabízíme možnost komentované prohlídky 
bez tvůrčí části. Tento požadavek prosím uveďte 
při rezervaci do poznámky.
Délka komentované prohlídky 45 minut.

BEZ PRÁCE 
NEJSOU KOLÁČE

TĚŽKÁ HODINA

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

PRO SŠ, VOŠ, VŠ A JINÉ SKUPINY ↓

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ↓


