Pracovní list – „Pojďte s námi do muzea“
(pro žáky I. stupně ZŠ)
Když přijdeme do muzea, tak můžeme obdivovat spoustu zajímavých věcí a zároveň se
setkat i s pracovníky muzeí, např. s muzejním edukátorem. Muzejní edukátor připravuje
a realizuje edukační (vzdělávací) programy pro různé kategorie návštěvníků a zároveň
návštěvníkům přibližuje muzejní sbírky. Vypráví o zajímavých okolnostech vzniku
uměleckých děl, o životě umělců, spisovatelů, básníků anebo o zvláštnostech civilizací,
jejichž pozůstatky jsou v muzeu vystaveny.
Pracovník, který se stará o muzejní sbírky se nazývá kurátor. Dbá o to, aby sochy, obrazy,
písemnosti i jiné muzejní předměty zůstaly v dobrém stavu, připravuje a vytváří výstavy
a přednášky pro návštěvníky muzeí.
Nad uměleckými díly a historickým obdobím, kdy díla vznikla, bádá historik umění. Někteří
historici se věnují výhradně určitému období, např. starověkému Egyptu nebo
impresionismu. Vyhledávají si informace v archivech a pátrají v minulosti, abychom se
dozvěděli více.
Architekt výstavy se stará o to, jak bude výstava vypadat. Pracuje s umístěním obrazů,
předmětů i s osvětlením, aby vytvořil atmosféru, v níž díla vyniknou.
V některých, zejména větších muzeích, se můžeme setkat také s ostrahou muzea. Říká se
jim také hlídači. Jejich hlavním úkolem je sledovat, aby nedošlo k poničení anebo krádeži
muzejních sbírek.
A co se stane, když se umělecké dílo anebo jiný muzejní předmět poškodí? Tehdy přijde na
řadu restaurátor, který nejdříve obraz, sochu nebo jiný předmět podrobně prohlédne.
Nemusí dílu nutně vrátit jeho původní podobu, ale provedou očistu
a ošetření tak, aby se již dále nepoškozovalo.
Úkoly:
1. Která z uvedených profesí se Ti nejvíce líbí a proč? Napiš.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Víš, že v Opavě se nachází nejstarší muzeum na území ČR? Zjisti, kdy vzniklo
a zaznamenej.

3. Jak by se návštěvníci při vstupu do muzea měli chovat? Označ správné odpovědi.
a) rozbalit si svačinu a začít jíst
b) chovat se hlučně
c) dbát na pokyny zaměstnanců muzea
d) koupit si vstupenku

4. Nakresli muzeum svých snů. Co by sis přál(a), aby v něm bylo.
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