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Hvězdárna nabízí pořady pro všechny stupně a typy škol. V rámci programů upřednostňují živý 

kontakt, vzájemnou komunikaci a dávají prostor ke zvídavým dotazům žáků. V rámci hvězdárny mají 

zrekonstruovaný kinosál s velkoplošnou projekcí, dále nabízejí návštěvu sálu planetária se simulací 

noční oblohy a možnost prohlédnout si dalekohledy v kopuli, včetně pozorování Slunce speciálně 

upraveným okulárem (za dobrého počasí). V rámci budovy jsou celoročně pořádány i různé výstavy. 

Planetárium jsme navštívily 31. 3. od 10 hodin. Zúčastnily jsme se programu pro 4. třídu - Virtuální 

telurium, program trval 45 min. a byl veden formou živého komentáře v kinosále s projekcí. Žáci se 

dozvěděli základní informace o pohybech Země, Měsíce i ostatních těles sluneční soustavy. Paní 

dětem vysvětlila, proč se střídá den a noc, proč se mění roční období a proč se mění tvar Měsíce. Dále 

si paní s dětmi povídala o jednotlivých planetách, jejich velikosti, měsících, složení apod. Program 

pokračoval návštěvou planetária se simulací noční oblohy, kde žákům ukázali, odkud vychází a kde 

zapadá Slunce, souhvězdí, mléčnou dráhu atd. Nakonec měli žáci možnost navštívit kupoli a 

pozorovat speciálním okulárem Slunce.  

Na první pohled bylo vidět, že žáci už danou látku probrali ve škole, jelikož velmi dobře reagovali na 

otázky, které jim vedoucí programu pokládala. Žáci byli velmi komunikativní. 
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VYDRA ŘÍČNÍ 
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Zoo Hluboká, plným názvem Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, je zoologická 
zahrada, nacházející se nedaleko Hluboké nad Vltavou, otevřená od roku 1939. Jde o zoo specializující 
se na zvířata žijící v palearktické zoogeografické oblasti, zejména v její evropské části a v České 
republice. Chová ale i množství cizokrajných druhů. Podílí se na záchraně mnoha ohrožených 
živočišných druhů a zapojuje se do řady národních i mezinárodních chovných programů. 

Zoologickou zahradu Hluboká jsme navštívily v úterý 5. dubna 2016. Zúčastnily jsme se 
programu pro děti 1. třídy, který byl zaměřen na vydru říční. Pod vedením lektorky Michaely 
Zelenkové jsme pomohly s přípravou programu a s přípravou učebny. V průběhu celého programu 
jsme byly lektorce Míše k dispozici. 

Program o vydře trval zhruba 60 minut. Obsahem programu bylo seznámit děti s lasicovitou 
šelmou, se kterou by se mohly setkat poblíž potoků, řek a rybníku. Dále se děti dozvěděly, čím se 
vydra živí, kolik samička rodí mláďat, zda se dá vydra ochočit, kde a jakým způsobem si vydra vytváří 
domov, jaké druhy vyder na světě existují a také se dozvěděly, že vydra miluje hru. Lektorka Míša si 
s dětmi povídala o stavbě těla vydry a o tom, jaké viditelné stopy za sebou v přírodě vydra zanechává. 
Děti si v učebně zahrály drobnou hru, prolezly si vydří noru, viděly velké množství vypreparovaných 
zvířat a nakonec si s paní učitelkou mohly projít celou zoologickou zahradu. 

Z mého pohledu byl program dobrý. Bylo v něm mnoho nových informací, které děti slyšely 
poprvé. Program zahrnoval i zajímavé informace a pro děti byl, co se náročnosti týče, dostačující. Dle 
mého názoru, každý výlet je pro děti, zejména prvňáčky něco úžasného a dospělí - lektoři či učitelé by 
měli program přizpůsobit věku a přiblížit témata dětem zejména hrou. Neměla by být nudná a 
omezená jen na promítání fotek na plátno. Je mi jasné, že lektoři nemohou do učebny pro děti vzít 
všechna zvířata, o kterých mají program. Ale když už si děti nemohou dané zvíře pohladit, vynahradila 
bych jim to něčím jiným. Například puštěním krátkého videa, aby děti viděly, jak se zvíře chová 
v přírodě, nebo podívanou na krmení. Bohužel i tuto zajímavou chvíli, krmení vyder, děti díky 
programu nestihly. Do programu bych zahrnula několik her, při kterých děti tvoří, pracují ve skupině 
nebo ve dvojicích, musí přemýšlet a spolupracovat. Přijde mi škoda, když malí prvňáčci mají možnost 
vzdělávat se na tak úžasném místě, aby celou hodinu seděli na zadečku a koukali na tabuli. Vždyť pro 
takhle malé děti se zábavný a zároveň naučný program tvoří takřka sám. 

Zpestřením programu byla ztráta malého Matěje. Zjistilo se to po několika dlouhých 
minutách, kdy jsme děti rozpočítávaly. Hledání se vyhlásilo rozhlasem v ZOO a některé z nás ho šly 
hledat. Vše dobře dopadlo, jen zapomněli rozhlásit i tu dobrou zprávu, že se našel 
 
Foto: Zoo Hluboká 
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Život našich předků na venkově- „Hody, hody, doprovody…“ 

Vzdělávací program pro 3. třídu 
 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích po celý rok nabízí nepřeberné množství pořádaných akcí. 
Jedná se o koncerty, přednášky a semináře, různé programy a mnoho dalších. Jedním z připravených 
je i Život našich předků na venkově, který se koná v historické budově Jihočeského muzea od 20. 2. 
2016 do 1. 5. 2016. Velkou předností je, že na vystavené exponáty se smí sahat, tudíž se teoretické 
informace okamžitě propojují s praxí. Součástí tohoto programu byl edukační program pro aktuální 
velikonoční období „Hody, hody, doprovody…“, kterého jsme se, díky dřívější telefonické domluvě 
s paní Jitkou Peškovou, rády zúčastnily. 

Do muzea jsme se dostavily v úterý 22. března 2016 před desátou hodinou, kde jsme se 
hlásily na recepci. Zařazeny jsme byly mezi skupinku žáků třetího ročníku základní školy. Program byl 
rozdělen do dvou částí - teoretické a praktické „dílničky“.  

Ve výkladové části slečna lektorka děti stručně a jasně seznámila s minulostí našich předků. 
Vyprávěla o tom, jak a čím trávili jednotlivá roční období, jaké měli svátky a oslavy… Zajímavý byl 
pohled na velikonoční svátky, které přetrvávají dodnes, přesto o nich mnohdy jen málo dětí ví více, 
než jen že se chodí na koledu. Povídalo se hlavně o takzvaném pašijovém týdnu a všemu, co mu 
předchází. Děti si nasloucháním připomněly dobu půstu, několikero nedělí před svatým týdnem, kdy 
každá jednotlivá měla svůj zvláštní význam. Dozvěděly se názvy dnů pašijového týdnu a také, co který 
znamenal. Nabídnuty byly hned dva pohledy. Historický (církevní), týkající se života, smrti a 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista a novodobý, který zahrnoval lidové zvyklosti. To, co děti vyslechly, si 
mohly ihned upevňovat i vizuální formou. Vše, o čem se mluvilo, bylo ve vitrínách vystaveno - 
obrázky, různými technikami dekorovaná vajíčka, řehtačky všelijakých velikostí (na jednu si dokonce 
postupně mohl každý jednotlivec zařehtat), makety pečených jidášů atd. Pokračovalo se klasickým 
životem lidí dřívějších generací. Žáci si například prohlédli kolovrat nebo tkalcovský stav. Poté se 
přešlo k druhé části programu a děti zamířily do dílny o patro níž. 

  V této části se prověřilo, jak žáci dávali pozor při výkladu. Každý dostal speciálně k této 
příležitosti vypracovaný pracovní list. Zde vystřihovali, správně přiřazovali, lepili. Slečna lektorka tak 
nenásilně znovu zopakovala nejdůležitější fakta, která už jednou slyšeli. Tato část trvala asi půl 
hodinu a děti po celý čas spolehlivě zabavila. Muzeum bylo perfektně připraveno, všichni dostali své 
nůžky, lepidlo, nikdo na nic nemusel čekat. Po dokončení společně list zkontrolovali a byl čas 
k odchodu. Předtím jsme se společně s dětmi vyfotily, od paní Peškové dokonce dostaly své vlastní 
pracovní listy. 

Celkově program trval okolo hodiny a velmi rychle utekl. V nejmenším nebyl nudný, 
informace naopak pečlivě vybrány, aby dětské hlavičky nezatěžovaly zbytečnými detaily. Slečna měla 
příjemný projev a během svého vyprávění se snažila děti zapojit různými otázkami, kterými 
podněcovala jejich představivost. Velmi kladně hodnotím i nápad s dílnou, děti si vyslechnuté 
poznatky pěkně přehledně do listu utřídily a tím, že si ho s sebou odnesly, si je kdykoliv mohou znovu 
v paměti oživit. 
 
Foto: Jihočeské muzeum 
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Programů se zúčastnily: Marie Švancárová, Eva Kohoutová, Monika Komrsková a Marie Zaplatílková 


