
workshop„30 let od sametová revoluce  
u vás ve škole“
Projektový den – workshop, výstava, film a přednáška 
na téma „Význam sametové revoluce pro současnost“
Krajské muzeum Karlovy Vary ve spolupráci s galerií SUPERMARKET wc

termín: od 23. 9. do 29. 11. 2019 
Projektový den, jehož součástí je přednáška, výstava, promítání filmů a workshop, seznámí studenty s historickými fakty  
k „sametové revoluci“ nejen obecně, ale s ohledem na místo, kde žijí. Přednášku povede historik karlovarského muzea Jan 
Nedvěd. Na přednášku naváží studenti tvořivou částí, kdy se pomocí týdení interaktivní výstavy ve škole pokusí zpracovat 
informace principem „dříve x nyní“a vytvořit plakáty a transparenty, které se stanou součástí školních prostor. 
Smyslem celého uceleného projektového dne je netradičně přiblížit žákům rok 1989 tak, aby si dokázali představit, co se 
dělo v jejich zemi a najít souvislost s dobou dnešní. Akce navazuje na tématicky související výstavu v galerie SUPERMARKET 
wc – studentské plakáty k 17. 11. v čase.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBSAH:

1) týdenní výstava – Interaktivní výstava, která bude na týden umístěna ve škole a bude součástí projektového dne.
2) Přednáška – Návštěva historika Jana Nedvěda a poutavá přednáška o historických událostech roku 1989 s přesahem 
do dnešní doby.  
časová dotace: 60 minut
3) Promítání filmů – dokumentární filmy od různých autorů
časová dotace: od 45 do 110 minut dle výběru
4) Workshop – Vizuální vyjádření studentů pomocí šablon, koláží a propagačních technik z roku 1989, tvoba plakátů 
a transparentů, které budou poté součástí výstavy a školy.
časová dotace: 90 minut
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
průřezová témata: 
český jazyk, občanská nauka, dějepis, výtvarná výchova, designové myšlení, typografie, kritické myšlení
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena projektového dne:
Projektový den 50 Kč / žák 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

program objednávejte na 
Tereza Vlašímská, tel.: 774 232 047, e-mail: pro@tebe.cz
Jan Nedvěd, tel.: 724 832 550, e-mail: nedved@kvmuz.cz

Těšíme se na Vás a vaše studenty!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERMARKET wc



Individuální nabídky
1. Promítání filmů v Muzeu Karlovy Vary 
Nabídka filmů k roku 1989 pro školy:
Z deníku Ivany A. (2014, 42 min., režie Karel Stratocha)
České děti (2012, 38 min., Karle Stratocha)
Tenkrát (1999, 101 min., režie Robet Sedláček)
Normalizační loutka (2013, 42min., Radek Beran) 

termíny: 
Promítání proběhne v listopadu vždy od středy do pátku od 10.00 hodin 
30. 10. – 1. 11. 2019
6. 11. – 8. 11. 2019
13. 11. – 15. 11. 2019
20. 11. – 22. 11. 2019
27. 11. – 29. 11. 2019

Promítání je zdarma

2. Přednáška s workshopem v galerii SUPERMARKET wc

Přednáška – Návštěva historika Jana Nedvěda a poutavá přednáška o historických událostech roku 1989 
s přesahem do dnešní doby.  
časová dotace: 45 minut
Workshop – Vizuální vyjádření studentů pomocí šablon, koláží a propagačních technik z roku 1989, tvoba plakátů 
a transparentů, které budou poté součástí výstavy ve veřejném prostoru.
časová dotace: 90 minut

termíny: 
od 14.10. do 29.11. dle individuální domluvy

Cena přednášky s workshopem
Akce 35 Kč / žák 

program objednávejte na 
Tereza Vlašímská, tel.: 774 232 047, e-mail: pro@tebe.cz
Jan Nedvěd, tel.: 724 832 550, e-mail: nedved@kvmuz.cz

Těšíme se na Vás a vaše studenty!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERMARKET wc


