
Nabídka výukových programů 

              školní rok 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

s environmentální, historickou  

a přírodovědnou tématikou pro 

MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Více informací a o dalších aktivitách pro školy se dozvíte 

na www.mpcr.cz v rubrice  

„Pro školy“ 

Programy můžete objednat na mpcr@seznam.cz 

nebo telefonu 732 858 380, 732 927 926 

  

http://www.mpcr.cz/
mailto:mpcr@seznam.cz


Výukové programy můžeme 

přizpůsobit i vašim 

požadavkům, pokud jste 

zapojeni do projektu šablon. 

Doporučujeme  
 Geopark Český ráj 

 Jaro –Léto – Podzim – Zima 

 Naši obojživelníci 

 Naši plazi 

 Pelíškova zahrádka 

 Válka prusko-rakouská 1866 

 Vývoj Země 

 Zajímavý svět 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Více informací o těchto i dalších 

programech se dozvíte v přiložené 

nabídce. 

 

 

  



Nabídka na  

155. výročí prusko-rakouské války 1866 

Válka prusko-rakouská 1866 

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků. 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut) 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Prusko- rakouská válka je významným konfliktem historie, který se odehrával v naší krajině 
a ovlivnil dění v celé Evropě. Tehdy došlo k největší bitvě na našem území. Letos od těchto událostí 
uplyne rovných 150 let.  
Specielně pro Jičínské školy je program doplněn i pomníky, které jsou umístěny ve městě, včetně 
povídání o významných osobnostech, které se v Jičíně pohybovaly. 

 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

 

Vycházka po stopách bojů 1866 v Jičíně 

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků. 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut) 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Jičín trasa 2 km 

 

Anotace: Jičín se roku 1866 se stal dějištěm druhé největší bitvy prusko-rakouské války 

1866. Přímo ve městě probíhaly závěrečné noční boje, kde se projevovalo hrdinství válčících 

stran.  

Vydejte se na exkurzi autentickými místy bojů v Jičíně s použitím historických záznamů, 

kreseb a ukázkou zbraní, kterou povede voják v historické uniformě pěšího pluku č. 74, který 

měl kasárna přímo v Jičíně. 

Na vycházce se seznámíte se vznikem a důsledky Prusko-rakouské války 1866 a význačnými 

osobnostmi, které v tomto válečném roce navštívily Jičín. Nejpůsobivější jsou zápisky z deníků 

vojáků, kteří absolvovali boj přímo ve městě. 

 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz  
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Boudo, budko, kdo v tobě zůstává? 

 

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut), 60 minut pro MŠ 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba, pro MŠ 30 Kč/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: ve vaší škole 

 

Anotace: Ukázky různých typů budek, nároky různých živočichů na “bydlení“, děti od 3. 

třídy si samy vyrobí ve skupinkách budku. Vhodné pro  1. - 6. třídu. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

 

Cesta do středu Země 
 

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut), 60 minut pro MŠ 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba, pro MŠ 30 Kč/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: ve vaší škole 

 

Anotace: Z čeho se skládá naše planeta a jak hluboko člověk dokázal proniknout. Program 

je doplněn jednoduchými pokusy ukazujícími např. sopečnou činnost. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

Geopark Český ráj 

Cílová skupina: 5. až 9. třídu ZŠ a SŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků. 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut) 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Proč je Český ráj geoparkem, seznámení se zajímavými lokalitami formou 

prezentace s živým komentářem, ukázky hornin a minerálů z různých lokalit geoparku.  Děti 

ve skupinách určují horniny a minerály podle způsobu vzniku a pak je zařazují k časové stuze 

podle doby vzniku. Cílem programu je také vzbudit v dětech zájem o krajinu, ve které 

žijí. Možnost zakoupení speciálního pexesa s Geoparkem a zajímavých přírodních kamenů. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 
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Jaro – Léto – Podzim - Zima 

Cílová skupina: MŠ a 1. až 4. třídu ZŠ. 
Délka programu: 90 minut pro ZŠ  

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Podle ročního období volíme aktuální program. Počasí, kalendář, rostliny a zvířata a 

lidé v daném ročním období. Listy stromů na podzim, pupeny stromů v zimě, výroba lojových 

kuliček na krmítka, listy bylin na jaře, mláďata, čím se kdo živí, verše k různým ročním 

obdobím. Práce s přírodninami, s lupou. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

Jak se vlastně želva hledá? 

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ 
Délka programu: 90 minut pro ZŠ  

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Jaké druhy želv máme v ČR ve volné přírodě, jak je najdeme a poznáme? Žije u nás 

některý původní druh želvy ve volné přírodě? 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

 

Kam s ním? 

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, náročnost možno stupňovat dle věku dětí.  

Délka programu: 90 minut pro ZŠ 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace:  Jak vznikají odpady, třídění a recyklace odpadů.  Děti prakticky třídí různé 

konkrétní druhy odpadu, seznámí se s recyklací. Program je doprovázen humorně podanými 

klipy. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 
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Naši obojživelníci 

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků. 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut),  

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba, 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Charakteristické znaky skupiny obojživelníků, jejich ochrana. Krátká prezentace s 

živým komentářem, Somso modely, výukové obrázky, pracovní listy. 

 Možnost zakoupení speciálního pexesa  se všemi druhy obojživelníků a plazů žijícími 

v České republice. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

Naši plazi 

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků. 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut) 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Charakteristické znaky skupiny plazů, jejich ochrana. Krátká prezentace s živým 

komentářem, Somso modely, výukové obrázky, pracovní listy. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

Nejohroženější žába v ČR 

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut), 60 minut pro MŠ 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba, pro MŠ 30 Kč/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: ve vaší škole 

 

Anotace: Aktuální informace o ropuše krátkonohé ( i o dalších našich ropuchách) a 

záchranných programech pro živočichy. 

Jak jí můžeme pomáhat? 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 
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Není žába jako žába  

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků. 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut) 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Potrava, stavba těla, rozmnožování, druhy žab, žabí hlasy, praktická ochrana obojživelníků. 

Krátká prezentace pomocí dataprojektoru, práce ve skupinách se Somso modely a výukovými 

obrázky, poznávání žab podle hlasů. 

Varianta pro větší kolektivy (45 min/cena 30 Kč) - Krátká prezentace pomocí 

dataprojektoru, rozmnožování, druhy žab, žabí hlasy, praktická ochrana obojživelníků. 

 Možnost zakoupení speciálního pexesa  se všemi druhy obojživelníků a plazů žijícími 

v České republice. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

Netopýři 

Cílová skupina: MŠ a 1. stupeň ZŠ, náročnost přizpůsobena věku žáků. 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut), 60 minut pro MŠ 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba, pro MŠ 30 Kč/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Kde žijí netopýři, stavba těla, potrava, rozmnožování, druhy našich netopýrů. Jak 

mohou lidé netopýrům pomáhat, netopýří hry.  

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 
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Obojživelník a plaz roku  

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, náročnost možno stupňovat dle věku dětí.  

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut) 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Prostřednictvím jednoho zajímavého druhu vzbudíme zájem o celou skupinu zvířat, 

rozdíly mezi obojživelníky a plazy, jejich účinná ochrana. Krátká prezentace pomocí 

dataprojektoru, práce ve skupinách se Somso modely a výukovými obrázky a pracovními 

listy. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

Papír 

Cílová skupina: 2.- 6. Třída ZŠ. 
Délka programu: 90 minut pro ZŠ 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Zajímavosti z historie i současného využití papíru. Děti si ve skupinkách vyrobí list 

ručního papíru.  

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 
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Pelíškova zahrádka 

Cílová skupina: MŠ a 1. stupeň ZŠ, náročnost možno stupňovat dle věku dětí.  

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut), 60 minut pro MŠ 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba, pro MŠ 30 Kč/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Pověst o Pelíškovi, Pelíškovy úkoly (použití léčivých bylin, vůně bylin, kůra 

stromů, co do lesa nepatří). Poznáváme přírodu všemi smysly - poznáváme kameny a šišky 

zrakem a hmatem, zkoumáme sluchem a čichem i chutí. Co je na obrázcích z přírody - 

doplňovačka s tajenkou. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

Příběhy kamenů I 

Cílová skupina: MŠ a 1. stupeň ZŠ, náročnost možno stupňovat dle věku dětí.  

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut), 60 minut pro MŠ 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba, pro MŠ 30 Kč/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Kameny v přírodě nejsou všechny stejné. Barva, tvrdost, kde nalézáme zajímavé 

kameny, využití kamenů. Jak vznikl pískovec a jak vznikl čedič. Základní seznámení s 

neživou přírodou, praktické ukázky kamenů, pověsti související s kopci. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 
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Příběhy kamenů II 

Cílová skupina: 3. až 9. třídu ZŠ a SŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků. 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut) 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Vyprávění o horninách, minerálech a fosíliích doplněné promítáním a ukázkami kamenů.  V 
průběhu programu se žáci seznámí s rozdělením hornin podle doby vzniku, způsobu vzniku, s jejich 
významem pro člověka. Je využívána stuha znázorňující geologická období ve vývoji Země, snímky z 
geologicky zajímavých lokalit a ukázky kamenů, se kterými žáci pracují ve skupinách.  

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

Poznáš krále? 

Cílová skupina: MŠ a 1. stupeň ZŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků. 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ, 60 minut pro MŠ 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, pro MŠ 30 Kč/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Program seznamuje s významnými panovníky našich dějin a jejich vztahy k našemu národu. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 
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Skáče žába 

Cílová skupina: MŠ a 1. a 2. třídu základních škol. 
Délka programu: 90 minut pro ZŠ, 60 minut pro MŠ 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, pro MŠ 30 Kč/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Jak se žáby pohybují, čím se živí, kde žijí, jak jim můžeme pomáhat. 

Každá žabka jinak „zpívá“. Ukázky SOMSO modelů, výukové obrázky, poslech hlasů žab, 

pohybová aktivita dětí. 

 

 Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 
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Válka prusko-rakouská 1866 

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků. 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut) 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Prusko- rakouská válka je významným konfliktem historie, který se odehrával v 

naší krajině a ovlivnil dění v celé Evropě. Tehdy došlo k největší bitvě na našem území. Letos 

od těchto událostí uplyne rovných 150 let.  

Specielně pro Jičínské školy je program doplněn i pomníky, které jsou umístěny ve městě, 

včetně povídání o významných osobnostech, které se v Jičíně pohybovaly. 

 Prezentace s použitím historických obrázků s vysvětlením proč k válce došlo a co pro 

Čechy znamenala. 

 Komentované video z rekonstrukcí bitev s ukázkou taktiky tehdejších vojsk. 

 Ukázky zbraní a uniforem, které si děti budou moci i osahat.  

 Pracovní listy. 

Varianta pro větší kolektivy nad 50 dětí (45 min/cena 30 Kč) 

 Prezentace s použitím historických obrázků s vysvětlením proč k válce došlo a co pro 

Čechy znamenala. 

 Komentované video z rekonstrukcí bitev s ukázkou taktiky tehdejších vojsk. 

Možnost zakoupení speciálních materiálů k danému tématu, včetně replik rakouských a pruských 
kulí 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 
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Vánoce 

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut), 60 minut pro MŠ 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba, pro MŠ 30 Kč/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: ve vaší škole 

 

Anotace: Program vnikl na přání učitelů a mapuje, jak se slaví vánoce ve světě a jak se 

dříve slavily u nás. Součástí programu je i výroba zvonečku z vosku. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

Vejce a vajíčka 

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut), 60 minut pro MŠ 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba, pro MŠ 30 Kč/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: ve vaší škole 

 

Anotace: Vejce slepičí asi znáte, ale co ta ostatní? Nejen ptačí ale i hmyzu, dalších 

bezobratlých, obojživelníků, plazů ….  

Využíváme modely vývojových cyklů živočichů. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

Voda je život 

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut), 60 minut pro MŠ 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba, pro MŠ 30 Kč/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: ve vaší škole 

 

Anotace: Jak velké je množství vody na Zemi, kolik jí je pitné. Voda ve třech skupenstvích, 

její vlastnosti.  A na co všechno vodu potřebujeme. Program je doplněn zajímavými pokusy 

s vodou. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 
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Vojenské tradice 

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků. 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut) 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Program je zaměřen na vznik a tradice 74. pěšího pluku doplňovaného v Jičíně. 

Děti se dozvědí spoustu zajímavostí spojených s touto jednotkou. Nechybí však přesah do 

různých období až k římské armádě.  

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

Vývoj Země 

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků. 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut) 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Stáří Země, geologická období, vývoj rostlin a živočichů. Stáří Země je znázorněno 

rozvinutou stuhou o délce 46 metrů. Děti pracují ve skupinách, skupiny si vzájemně 

představují vyhynulé živočichy. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 

Z hradiště až na Pražský hrad  

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků. 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut) 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace:  Program seznamuje s základním vývojem obranných vojenských staveb, které se 

nachází na našem území.  

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 
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Zajímavý svět 

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, náročnost lze stupňovat podle věku žáků. 

Délka programu: 90 minut pro ZŠ (lze zkrácená verze 45 minut) 

Cena: 40 Kč/90 minut/osoba, 35 Kč/45 minut/osoba 

Kapacita: 15 – 35  žáků 

Místo konání: Ve vaší škole 

 

Anotace: Za zajímavými zvířaty nemusíme jezdit do Afriky, Ameriky nebo Austrálie. Stačí 

se pozorně dívat u nás kolem sebe. Žáci se seznámí s vývojem vážek od vajíčka k dospělci, se 

stavbou jejich těla, potravou, způsobem života. Jedinečné snímky zachycující vývoj vážky ze 

zahrady muzea jsou doprovázeny živým komentářem. Žáci dostanou pracovní listy, podle 

kterých si skupiny kladou vzájemně otázky. 

Program můžete objednat na e-mailu mpcr@seznam.cz 
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