
Terénní cvičení a geografická exkurze pro NŠ očima studentky Terezy Ficové 

Druhá část geografické exkurze pro NŠ v roce 2016 byla směřována do okolí Českých 

Budějovic. V průběhu měsíce dubna jsem navštívila tři zajímavá místa. 

1) ZOO Ohrada- Hluboká nad Vltavou (13.4.2016) 

2) Planetárium České Budějovice (19.4.2016) 

3) Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (27.4.2016) 

 

ZOO Ohrada- Hluboká nad Vltavou 

 

 

 

 

 

 

 

Zúčastnila jsem se vzdělávacího programu pro 1. stupěň s názvem O Vydrýskovi. Vzdělávací 

program nám měl říci, co vydra dokáže ve vodě, proč jí nevadí ledová voda, co vydra žere a 

kde pobývá. Veškeré informace byly prostřednictvím prezentace a hlavně otázek směřovaným 

k dětem. Na vše si popravdě odpověděly pouze děti. Paní, co tento program vedla, není 

nejspíše zvyklá na malé děti a neumí je vést a něčemu je naučit. Moc mě mrzelo, že v 10hod. 

se šly děti klouzat na „vydří“ skluzavku místo toho, aby se šly podívat na krmení vyder. Tím 

pádem hlavního živočicha neviděly ani živého.  

Pokud by to bylo pro straší ročníky, než je první třída, tak by tento styl byl možná vhodnější. 

Co se týče prostředí a výukových pomůcek, tak je prostor plný vycpaných zvířat, obrázků, her 

a různé techniky. Myslím si, že pokud by byl lépe vedený program, tak takové vzdělávání je 

pro děti prvního stupně zábavný, aktivizující a informačně plný. 

 

Planetárium České Budějovice 

Planetárium bylo pro mě nejlepší exkurzí. Program byl rozdělen na dvě poloviny po jedné 

hodině.  

1. video vedené slovem- téma bylo: naše Sluneční soustava. Paní, která mluvila k dětem, 

věděla, jak veškeré informace podat vůči věku dětí. Celé video bylo zajímavé, 

interaktivní, celkem i zjednodušené a v časovém limitu, který jsou děti schopné 

vydržet.  



2. pozorování noční oblohy- v místnosti, kde děti mohly pozorovat noční oblohu, byla 

tma a ta bohužel lákala děti ke zlobení, ale paní, která měla exkurzi pod svým 

vedením, uměla zasáhnout a děti si zklidnit. Ale i přes to bych tuto druhou část 

exkurze o něco málo zkrátila. 

V planetáriu jsou exkurze nejen zajímavé, ale jsou vedené odborníky, kteří rozumí nejen své 

práci, ale také dětem a umějí jim aktivní formou poskytnout mnoho informací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 

V Jihočeském muzeu jsem navštívila výstavu, kterou jsem si zvolila z důvodu, že jsem chtěla 

poznat, jak žili moji prarodiče a protože mám rodiče v důchodovém věku, tak, jak žili i oni, 

když byli malí. Výstava poukazovala na život na dřívější vesnice a na to, jak se lidi živili a co 

dělali během ročního období. Vše bylo zaměřené na samostatnost lidu, na ruční práce a na 

domácí chov zvěře. V prostorách této výstavy byla přítomna postarší paní, která nám 

ukazovala, jak se například zpracovávala vlna a i jsme si to mohli vyzkoušet. Výstava se hned 

stala zábavnější a více jsem si život na dřívější vesnici uměla představit. 

Myslím si, že exkurze by byla vhodná i pro žáky prvního stupně, protože by jim odkryla 

pravdu o tom, že moderní svět a technika tu nebyli odjakživa. 

 

 


