
Aktivita, co se dá dělat?

Lázně v kostce doma na gauči?



|
Lázně v kostce doma na gauči?

…Co víte o Oblastní galerii v Liberci? 

Veškeré podrobné informace najdete na stánkách www.ogl.cz.
Oblastní galerie Liberec je pátou největší galerií v České republice. 

Galerie byla založena v roce 1953 a od roku 2014 sídlí v budově bývalých městských lázní. 
Více o historii budovy Lázní se dočtete zde: https://www.ogl.cz/oblastni-galerie-liberec

…zeptejte se pra/rodičů, jestli si chodili zaplavat do budovy Lázní?

…Kdo z vás by chtěl vidět nákresy s popisem budovy Lázní, mít svou galerii v kostce, může si 
stáhnout a vytisknout soubor v Pdf, který jsme pro vás připravili. 

Čekají na vás celkem dvě aktivity: 
Lázně v kostce doma na gauči nebo Vypusťte Lázně, záleží na vás, kterou si vyberete.

Návod a odkazy

⌂

http://www.ogl.cz/
https://www.ogl.cz/oblastni-galerie-liberec


⌂
…vytiskněte si obrázek na tvrdý papír.
Volná okénka si můžete dokreslit nebo si do nich napsat nějakou zajímavost, co jste se dočetli 
o historii budovy Lázní. Poté vystihněte podél vyznačených okrajů a začněte skládat kostku. 

Kostka Lázně v kostce je složena ze všech 4 nákresů budovy a pohledů na ni (hlavní pohled, 
zadní a dva boční).

Hra: Hoďte kostkou. Stranu, která padne, začněte popisovat například jako architekt. 
Spočítejte kolik je na obrázku oken, kde a k čemu sloužil komín, apod.|
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…zde jsou tři nákresy budovy Lázní z různých stran. 
Pozorně si je prohlédni. Zorientuj se. Který pohled na budovu chybí? 
Už jsme jej někde znázornili.  Až jej najdeš, zkus si jej překreslit. 
Někdo to zvládne i po paměti, stačí náčrt☺

Hlavní vchod do Oblastní galerie Liberec z Masarykovy ulice; schodiště; 
tramvajová zastávka

Budova depozitáře
Depozitář je speciální 
místnost nebo celá budova, 
kde galerie uchovává 
svoje sbírkové předměty.

Zadní vchod do ateliéru KotelnaSchodiště; vstup 
do zahrady galerie

Komín u kotelny
Budova depozitáře

Zadní vícepatrová 
apsida (půlkruhové 
zakončení)

Budova depozitáře

Komín u kotelny

směr 
centrum 
Liberec

směr 
Lidové sady; 
ZOO

Prosklená střecha
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Schodiště; vstup 
do zahrady galerie

ateliér Kotelna

Prosklená střecha



…malé historické okénko, pohled na budovu Lázní. 
Porovnej si fotografie. 

Jak vypadal původní bazén hned na svém počátku ukazuje
historická fotografie. Bazén se nacházel v hlavní části a byl
srdcem celé budovy Lázní.

Zachovaný dominující světlík bez dekorativních prvků ve
stropní části vnáší denní světlo do bazénové haly, kde
koresponduje s prosklenou a světelně řešenou podlahou.
Hlavní sál září čistotou a je zakončen půlkruhovou apsidou,
kterou lze projít do přilehlých pater budovy galerie.

Více o historii budovy Lázní se dočtete zde: 
https://www.ogl.cz/oblastni-galerie-liberec

https://www.ogl.cz/oblastni-galerie-liberec
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Vypusťte Lázně



⌂
…vytiskněte si tento obrázek budovy Lázní na tvrdý papír.
Vložte do igelitového pytlíku nebo do kancelářské průhledné 
folie. Překreslete si cetropenem či propiskou motiv budovy 
Lázní na fólii/ pytlík podle tištěné předlohy, detaily necháme na 
vaší trpělivosti. Až budete mít hotovo, nabízíme aktivitu:

Aktivita : Vypusťte Lázně.
Napusťte pytlík či fólii vodou , upevněte gumičkou a poté 
můžete naplněné Lázně vypouštět. Vodou v pytlíku lze zalévat 
doma květiny či venku na zahradě kreslit vodou na zem různé 
tvary. Kdo si chce udělat domácí lázně ve vaně, může si z 
pytlíku udělat plovoucí těleso/a nebo sprchu (propíchnutím 
na několika místech). Fantazii při využití této aktivity 
necháme na vás. Přejeme příjemnou zábavu.

Doporučujeme: aktivita s vodou je vhodná na ven či do vany☺



#nagauci
Váš backstage: pošlete nám foto, jak to dopadlo


