Národní knihovna ČR, Klementinum a Muzeum betlémů Karlštejn
Vás srdečně zvou na výstavu

ČESKÉ HISTORICKÉ BETLÉMY
Výstavní sál Klementina (vstup z Mariánského náměstí).
Otevřeno denně 9.00 – 18.00
Vstupné 30,- děti (pedagogický dozor zdarma)

Zapojte se do ČERNOUŠKOVY HRY!
Před více než 150 lety napsal jeden malíř betlémů na svoji figurku několik slov, ve kterých
shrnul vyznání, proč maluje, staví a má rád betlémy. Jeho slova se na naší výstavě stala
inspirací pro tzv. „černouškovu hru“, do které se může zapojit každý návštěvník.
• Pro mateřské školky
Vzhledem k věku mohou děti namalovat obrázek, ve kterém by zachytily téma, proč mají rádi
betlémy, nebo vztah betlém – rodina - vánoční svátky. Z důvodů omezeného výstavního
prostoru by bylo lepší přinést připravené výkresy už s sebou.
Na konci každého týdne odborná porota vybere pět nejlepších výkresů. Každý z vítězné pětice
autorů obdrží volnou rodinnou vstupenku na výstavu České historické betlémy. Každý
výkres je třeba podepsat a pečlivě napsat adresu školky (na rubovou stranu), ze které
autor pochází, aby bylo možné doručit volnou vstupenku. Všechny vítězné výkresy budou po
dobu výstavy vystaveny na webových stránkách Národní knihovny a Muzea betlémů. Přímo
na výstavě budou vystaveny celý příští týden.
• Pro školy
Žáci se mohou nad svými zápisy zamyslet už ve škole, psát je mohou přímo na výstavě a
vhazovat do připravené černouškovy truhličky. Základní návodné body jsou připraveny na
výstavě „u černouška“. Nejedná se o slohové cvičení, pouze o vyzkoušení schopností zhutnit
myšlenku do malého prostoru několika slov.
Na konci každého týdne odborná porota vybere pět nejlepších zápisů. Každý z vítězné pětice
autorů obdrží volnou rodinnou vstupenku na výstavu České historické betlémy. Každý zápis
je třeba podepsat a pečlivě napsat adresu školy (na rubovou stranu), ze které autor
pochází, aby bylo možné doručit volnou vstupenku. Všechny vítězné zápisy budou po dobu
výstavy vystaveny na webových stránkách Národní knihovny a Muzea betlémů. Přímo na
výstavě budou vystaveny celý příští týden.
Proč se hra jmenuje po černouškovi a co napsal malíř na svoji figurku, zjistíte při návštěvě
výstavy v Národní knihovně v Klementinu. Více podrobností o výstavě na www.nkp.cz
Pravidla hry platí pouze pro návštěvníky výstavy.

