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Alšova jihočeská galerie

Hluboká nad Vltavou 144  
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Muzeum umění Olomouc 
Denisova 47

Olomouc

Alšova jihočeská galerie

INSPIRACE Z POHLEDNICE | Pojďme si vytvořit

Než se pustíte do závěrečné inspirace z Prázdninového deníku, vydejte 
se do lesa nebo do parku na procházku a  nasbírejte si nejrůznější 
větvičky, mechy, pírka, kamínky a lístky. Ptáte se, k čemu se vám budou 
hodit? V dnešní lekci je proměníte na výtvarný materiál. Lektorka Irena 
z  Alšovy jihočeské galerie pro vás totiž připravila návod na tvorbu 
potvůrek z přírodnin. Není se čeho bát. Stačí jen šikovné ruce, pořádná 
dávka představivosti a klacíkové příběhy jsou na světě!

Ahoj Ireno,

jak se máš? Brzy se k vám 

chystám osobně, ale to bude 

ještě pár týdnů trvat, tak si chci 

ukrátit dlouhou chvíli čekáním 

a zeptat se, co kuriózního nebo 

dech beroucího bys mohla 

nabídnout nejen mně, ale 

třeba i mé malé neteři a jejím 

kamarádům? Já vím, chci po 

Tobě skoro nemožné, protože 

vybrat jednu věc z toho, co u 

Vás děláte, to je notně zapeklitá 

věc. Tak se omlouvám, že Tě teď 

připravuji o bezesné noci, ale  

Ty si jistě poradíš.  

Budu se těšit na odpověď.

David

Ahoj Davide,

to je moc milé, že přijedete k nám do 
Alšovky, mám z toho velkou radost.
Co dech beroucího bych vám mohla 
doporučit?

No, co třeba výstavu u nás na zámecké 
jízdárně Umění, splín a smích tváří v tvář 
absurditě. Na výstavě uvidíte, jak se 
i ze zdánlivě nenápadných materiálů 
dají dělat velké věci. Také tu máme obří 
dřevěné schody do nebe nebo dýchající, 
téměř nekonečné zrcadlo. A až načerpáte 
inspiraci, vyzkoušejte některý z našich 
návodů na tvorbu zajímavých rukodělků.
Těším se na vaše reakce a zážitky 
z výstavy a doufám, že si to u nás 
v galerii užijete.

Srdečně zdravím!Irena

zámek jako z pohádky
zámecká zahrada
lovecký zámek Ohrada
lesní a lovecké muzeum
ZOO Hluboká
přístav

plavební komora
voroplavba
tradiční výlovy ryb
Vltavský meandr
cyklovýlet
vyhlídka Baba

Hluboká nad Vltavou v kostce

7     7    9    0   0

Sotva se člověk začal těšit na prázdniny, už 
jsou pryč. Ale můžeme si je ještě prodloužit 

výletem do Alšovy jihočeské galerie v Hluboké 
nad Vltavou, kde najdeme spoustu zajímavých 
sbírek výtvarného umění. A nejen to! Víc už se 

dozvíte z pohlednic. 

No jasně! O tajemném 
pokladu.

Celý cyklus Pojďme si vytvořit, ale i další inspiraci 
najdete na webových stránkách www.ajg.cz  
v záložce vzdělávání/ edukace on-line.

Už víš, o čem bude 
tvůj příběh?


