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Zruč nad Sázavou

V nejbližším okolí můžete navštívit
} Vodní dům
Návštěvu Včelího světa je možné kombinovat s prohlídkou
Vodního domu (interaktivní expozice o vodě), který je vzdálen
pouze 1 km – www.vodni-dum.cz
} Zruč nad Sázavou
Je pouze 6 km od Včelího světa. Můžete zde navštívit zámek,
muzeum vodáctví, zábavně-naučnou stezku rytíře Miloty z Kolowrat,
kuličkový areál či rozhlednu Babka. – www.mesto-zruc.cz/turista1
} Další tipy
na zajímavé školní výlety najdete na stránkách geoparku
Kraj blanických rytířů – www.blanik.net.
Vodní dům

út–pá 10–16, so–ne 10–17
víkendy a státní svátky 10–16
pro skupiny po předchozí telefonické dohodě
možno i v pondělí i mimo otevírací dobu
po předchozí domluvě

Projekt
geoparku Kraj blanických rytířů
realizuje Český svaz ochránců přírody Vlašim
ve spolupráci s partnerskými městy, obcemi a organizacemi:
městy Trhový Štěpánov, Vlašim, Votice a Zruč nad Sázavou,
městysy Čechtice, Louňovice pod Blaníkem, Načeradec, Neustupov
a Olbramovice, obcemi Hulice, Jankov, Kamberk, Kondrac, Miličín,
Pravonín, Ratměřice, Soutice, Veliš a Zvěstov, Muzeem Podblanicka,
Půjčovnou lodí SAMBA
a AOPK ČR – Správou CHKO Blaník.
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Služby a aktivity
} občerstvení (medové nápoje a pochoutky)
} Na přání zajistíme teplý oběd (cena 60 Kč/žák).
} Pokud si děti dovezou jídlo s sebou,
mohou si svačinu sníst u nás.
} Děti mohou mít malé kapesné k zakoupení včelích produktů,
literatury, nebo suvenýrů.
} parkoviště u objektu
} bezbariérový přístup
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Co u nás najdete

Program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Unikátní expozice umístěná v bývalé škole vychází z místní včelařské
tradice. Projekt představuje hravým způsobem život včelstva. Expozice
je doplněna interaktivními prvky, jejichž prostřednictvím získávají
návštěvníci zajímavé informace o životě včel a jejich produktech.

Všem typům škol nabízíme programy, které nejen vzdělávají, ale učí
lásce ke včelám a včelařské tradici.

Můžete...
} se projít velkým včelím úlem s obřími plástvemi.
} si na dotykových monitorech prohlédnout anatomii včely.
} si zahrát kvíz ze života včel.
} si pustit zvuky včel.
} si složit puzzle
} si vyzkoušet pomůcky pro práci včelaře.
} si promítnout ﬁlmy o včelách.
} si prohlédnout opravdový včelí úl, bylinkovou zahrádku
i domek pro včely samotářky.

} Pohádkový příběh včelky Medulky

}
}
}
}
}

Povíme si, kdo patří do včelí rodiny, na čem včelky celý den pracují,
jak vzniká med a jak s ním máme zacházet. Seznámíme se s vlastnostmi včelího vosku, uvidíme živé včely v úlech a vyzkoušíme
si některé včelařské pomůcky. V bylinkové zahrádce se naučíme
rozpoznat bylinky z včelí pastvy.
Program doporučujeme doplnit výrobou svíčky z včelího vosku.
Vstupné bez programu: 30 Kč/1 žák.
Vstupné včetně programu a výroby svíčky: 50 Kč/1 žák.
Pedagogický dozor má vstupné zdarma.
Délka programu pro 1 třídu včetně výroby svíčky: 90 minut.

Program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
} Včelstvo a jeho produkty
Dozvíme se, jak vypadá včelí společenstvo, úkoly jednotlivých členů, o vývoji včely, o včelích produktech a jak vznikají, o komunikaci
včel, prohlédneme si úly s živými včelami i včelařské pomůcky, práci včel si přiblížíme v krátkých ﬁlmech.

} Program doporučujeme u 2. st. ZŠ doplnit výrobou svíčky
a u studentů o znalostní kvíz.

} Vstupné bez programu:
30 Kč/1 žák, 40 Kč studenti.

} Vstupné včetně programu a výroby svíčky:
50 Kč/1 žák, 60 Kč studenti.

} Pedagogický dozor má vstupné zdarma.
} Délka programu pro 1 třídu včetně výroby svíčky: 90 minut.

Odnesete si spoustu zážitků a určitě se nebudete nudit!

