
Geografická exkurze – 2. část 

V rámci tohoto předmětu jsem se spolužačkami během měsíce dubna navštívila 3 

daná místa. Jako první jsme si vybraly ZOO na Hluboké se vzdělávacím programem 

pro 1. st. ZŠ s názvem O Vydrýskovi. Program se mi vcelku líbil, zaznělo mnoho 

zajímavostí, které zaujaly jak děti, tak i mě samotnou. Avšak něco by se dalo určitě 

zlepšit. Výukový program byl veden formou prezentace a kladením dost náročných 

otázek pro děti. Paní učitelka třídní musela žákům 1. třídy různé věci vysvětlit sama. 

Skvělé bylo video, kde měly děti možnost vidět hrající si vydry na závěr výukového 

programu. Bohužel si o video musela říct také paní učitelka a nebýt její žádosti, 

samozřejmostí by nebylo. Také mě trochu mrzelo, že se děti i se slečnou, co výukový 

program vedla, nešly podívat k živým vydrám, které v ZOO jsou, ale vše zůstalo u 

výkladu a pár fotek. 

Jako další jsme se podívaly do planetária v Českých Budějovicích. Tato návštěva 

neměla chybu. Program byl rozdělen na 2 části. V první jsme byli v kinosále, kde bylo 

spuštěno mnoho animací, které byly doplněny komentářem paní z planetária. Její 

projev byl velice příjemný. Dověděli jsme se hodně informací, zajímavostí a taky 

zopakovali mnoho z toho, co jsme se učili na hodinách s Vámi. Vše bylo dětem 

podáno opravdu velmi srozumitelně. Děti téma Sluneční soustavy zajímalo, často 

kladly i dotazy. V druhé části jsme se přesunuli do kopule planetária, kde probíhalo 

pozorování noční oblohy. Tato část mi přišla možná trochu delší, než by musela být. 

Děti už se tolik nesoustředily a trochu vyrušovaly. Celý program mají udělaný ale 

moc hezky a zajímavě. Navíc vystupování pracovníků z planetária bylo také skvělé. 

Jako poslední jsme navštívily výstavu o životě našich předků na venkově v muzeu. 

Výstava se mi líbila hlavně proto, že jsem se v místnosti cítila jak u své babičky na 

vesnici. Plno věcí i řemesel jsem znala z dětství a příjemným způsobem jsem si je 

připomněla. Bylo by hezké, kdyby se i děti z dnešní doby uměly bavit tak, jako naše 

babičky a dědečkové. K dispozici u této výstavy byla i starší paní, která se nám 

věnovala. 



 


