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Nabídka edukačních
programů

STŘEDNÍ ŠKOLY

Milé pedagožky, milí pedagogové,

kolektivy (pedagogický doprovod má vstup zdarma). Uvedená cena
zahrnuje vstup do dané části zámeckého areálu.

na následujících stránkách naleznete nabídku vzdělávacích
programů, které pro střední školy připravuje Metodické centrum

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme pro SŠ tyto edukační
programy:

zahradní kultury v prostředí kroměřížského zámeckého komplexu –
PŘÍBĚH KVĚTNÉ ZAHRADY ............................................................................. 3

památky UNESCO.

MEDIÁLNÍ PROMĚNY........................................................................................ 4

Při jejich sestavování jsme se snažili o to, aby svým zaměřením
vhodně doplňovaly a rozšiřovaly výuku ve škole. Vedle návaznosti
na RVP jsme pak kladli důraz především na aktivní zapojení
studentů tak, abychom je nejen informovali, ale formou konkrétního
prožitku v nich vzbudili zájem o danou problematiku, zvědavost a
touhu dovědět se více.

Jsou

komponovány

MEZI PROMĚNOU A STÁLOSTÍ ....................................................................... 6

Pokud si z naší nabídky nevyberete, neváhejte nás prosím
kontaktovat, sestavíme vaší škole program na míru. Těšíme se na
viděnou v zahradách!

Programy jsou doprovázeny řadou výtvarných a hudebních aktivit,
pohybových her a do značné míry využívají prvků dramatické
výchovy.

PŘÍBĚH PODZÁMECKÉ ZAHRADY................................................................... 5

tak,

aby

prohloubily

Tým Metodického centra zahradní kultury

znalosti

studujících a pomáhaly pěstovat žádoucí klíčové kompetence.
Co vám naše programy přinesou?



Propojení mezipředmětových vazeb v praxi
Inspiraci pro nové výukové metody



Podklady pro následnou práci ve škole

Programy trvají 90 – 120 minut, jejich cena je 50 Kč za studenta/30
Kč za studenta v případě zakoupené permanentky pro školní

Programy je nutné objednat předem u našeho koordinátora:
Mgr. Jan Obšivač, DiS.
obsivac.jan@npu.cz
+420 724 052 749

PŘÍBĚH KVĚTNÉ ZAHRADY
Květná zahrada

celoročně

Ponořte se s námi do historie. Na příběhu Květné zahrady
studentům přiblížíme stav a fungování barokní společnosti a
předáme znalosti o historii a významu této unikátní památky
UNESCO.
CÍLE PROGRAMU
Studenti si osvojí znalosti o historii Květné zahrady a principech,
na kterých je zbudována. Umí dát do souvislosti vývoj (zahradního)
umění a významné historické události.
DÉLKA TRVÁNÍ
90 – 120 minut
POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 25 studentů v jedné skupině
CENA
50 Kč za studenta (zahrnuje vstupné do Květné zahrady) / 30 Kč
v případě zakoupené permanentky, pedagogický doprovod zdarma

Poznámka: V případě nepříznivého počasí bude program realizován v edukační
místnosti NCZK.

MEDIÁLNÍ PROMĚNY
Květná zahrada

duben – říjen

Kamera, klapka, akce! Studenti se stanou filmovými tvůrci a
pomocí moderní techniky natočí vlastní krátký film. Během
programu jim lektoři postupně představí klasickou filmovou
animaci, tvorbu scénáře i potřebné vybavení, se kterým pak
studenti vyrazí do terénu a sami si vyzkouší pár efektivních
filmařských triků.
CÍLE PROGRAMU
Studenti získají povědomí o klasické filmové animaci, osvojí si
práci s audiovizuální technikou. Seznámí se se základními principy,
na kterých je Květná zahrada zbudována.
DÉLKA TRVÁNÍ
90 minut
POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 25 studentů v jedné skupině
CENA
50 Kč za studenta (zahrnuje vstupné do Květné zahrady) / 30 Kč
v případě zakoupené permanentky, pedagogický doprovod zdarma

PŘÍBĚH PODZÁMECKÉ
ZAHRADY
Podzámecká zahrada

duben – říjen

Je zahrada uměleckým dílem? Program pomůže účastníkům získat
povědomí o proměnách Podzámecké zahrady, jež se odehrávaly na
pozadí změn společnosti, jejích potřeb, způsobu myšlení a
představ o kráse.
CÍLE PROGRAMU
Umožňuje aktivní propojení znalostí historie, dějin umění a biologie
se současností; poskytuje základní přehled o vývoji zahradního
umění.
DÉLKA TRVÁNÍ
90 – 120 minut
POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 25 studentů v jedné skupině
CENA
50 Kč za studenta / 30 Kč v případě zakoupené permanentky,
pedagogický doprovod zdarma

MEZI PROMĚNOU A
STÁLOSTÍ
Sala terrena zámku

celoročně

Oživte s námi antickou mytologii. Skrze vyprávění, výtvarné aktivity
a hry studenti poznají tajemství, která ukrývá sala terrena. Během
programu je budou provázet nejen bájné příběhy, ale také tvořivé
pracovní listy.
CÍLE PROGRAMU
Studenti získají povědomí o významu saly terreny, osvojí si základy
antické mytologie a porozumí jejímu odrazu v zahradním umění i
evropské tradici. Vnímají podobnost antických příběhů se
současností a jsou schopni je konfrontovat se svým životem.
DÉLKA TRVÁNÍ
90 minut
POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 25 studentů v jedné skupině
CENA
50 Kč za studenta (zahrnuje vstupné do saly terreny) / 30 Kč
v případě zakoupené permanentky, pedagogický doprovod zdarma
Poznámka: Zejména v měsících duben-červen doporučujeme pro návštěvu
prostoru zvolit teplejší oblečení. Po absolvování programu lze v návaznosti na
počasí využít prostředí Podzámecké zahrady, která se nachází u zámku.

ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK A
ZAHRADY
Arcibiskupský zámek a zahrady zaujímají výjimečné postavení mezi
evropskými památkami. Po celou dobu své existence byly majetkem
olomouckých biskupů a arcibiskupů, kterým sloužily především jako
reprezentační rezidence. Zdejší architektura, zahrady a sbírky patří
k nejhodnotnějšímu kulturnímu dědictví naší země a jejich
unikátnost stvrzuje zápis na seznam světového dědictví UNESCO.
KVĚTNÁ ZAHRADA
Osově symetrická formální zahrada, vybudovaná mezi léty 1665 –
1675, se řadí mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém
měřítku. Její součástí jsou mimo kolonády a Rotundy také ceněné
tvarované stěny, dvě bludiště, fontány, jahodové kopečky nebo
pstruží rybníky. V novém tisíciletí došlo k obnovení Pomerančové a
Holandské zahrady, Králičího kopečku a Ptáčnice a k rekonstrukci
klasicistních skleníků.
Od roku 2014 zde sídlí Metodické centrum zahradní kultury, které
zajišťuje edukační programy.

PODZÁMECKÁ ZAHRADA
Je vrcholným příkladem krajinářské parkové kompozice založené na
rozloze více jak 60 hektarů. Bohatým využitím vodní složky,
botanickou skladbou i množstvím drobných staveb se řadí
k předním evropským zahradám.

SALA TERRENA
Patří k umělecky nejcennějším částem kroměřížského zámku. Tvoří
ji trojice obdélných sálů a po stranách přiléhající grotty. Výzdoba
vyniká širokým repertoárem mytologických postav a příběhů, které
rozvíjí zejména téma času, přírodních dějů a jejich proměn.

Programy prosím objednávejte předem u našeho koordinátora:
Mgr. Jan Obšivač, DiS.
obsivac.jan@npu.cz
+420 724 052 749

