
Otevřená zahrada 
Údolní 33, 602 00  Brno
www.otevrenazahrada.cz

Nabízíme výukové programy pro děti z MŠ a ZŠ,  pro studenty SŠ 
a odborné semináře pro učitele.

Kompletní nabídku a objednací formulář najdete na webu 
Otevřené zahrady

www.otevrenazahrada.cz/Pro-skoly

ČAROVNÉ BYLINKY

Setkání v zahradě je prodchnuto vůněmi, 
barvami a říkankami o bylinkách. Provede-
me děti říší rostlin, děti si ovoní a ochutnají 
květiny i to, co se z nich dá vyrobit. Zahrajeme 
si tematické hry. 

délka programu: 2 h
cílová skupina: MŠ
cena: 100 Kč / žák

KRÁSA VČEL

Včely jsou často vnímány jako producenti 
medu, ale hodnota jejich opylovací funkce je 
mnohonásobně vyšší. Včela medonosná je 
považována za nejvýznamnějšího opylovače 
kulturních plodin.

délka programu: 2,5 h
cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
cena: 120 Kč / žák KVETOUCÍ SOUSEDSTVÍ

— pro učitele mš a zš —

Zapojte se do semináře o semenaření. 
Dozvíte se, proč jsou důležitá semínka, co 
jsou krajové odrůdy a kdo je uchovává. Dále 
proč je důležité pěstovat staré odrůdy zelenin 
a květin. Jaký je rozdíl mezi GMO semínky 
a starými krajovými odrůdami.

délka programu: 7,5 h
cílová skupina: učitelé MŠ a ZŠ
cena: zdarma

VČELÍ KRÁLOVSTVÍ

Děti se seznámí s životem včel a při jejich 
poznávání zapojí všechny svoje smysly. Děti 
si zahrají hry, které jim dovolí se na chvíli 
stát včelou, získat tykadla a křídla, sbírat pyl, 
vychutnat si nektar a proletět se po zahradě.

délka programu: 2 h
cílová skupina: MŠ
cena: 100 Kč / žák

BYLINKOVÉ SVATOJÁNSKÉ 
SLAVNOSTI

V bývalé klášterní zahradě pěstujeme řadu 
bylinek. Ukážeme dětem archeologické 
nálezy, které jsme v zahradě objevili při její 
rekonstrukci, a které nám připomínají, že se 
v zahradě pohybovali lidé stovky let před námi.

délka programu: 2,5 h
cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ , gymnázia
cena: 160 Kč / žák

LETEM SVĚTEM 
OTEVŘENOU ZAHRADOU

Komentovaná prohlídka zahrady. Ukážeme 
vám interaktivní sochy zasvěcené živlům 
a žáci si sami vyzkoušejí ukázkové aktivity. 
V přírodní zahradě přizpůsobíme výklad 
aktuálnímu ročnímu období. 

délka programu: 1—1,5 h
cílová skupina: ZŠ a SŠ
cena: 60 Kč / žák nebo 90 Kč / žák

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada provozuje Nadace Partnerství.

DEN DĚTÍ V ZAHRADĚ

Vybrali jsme to nejlepší ze zahradních her 
a workshopů, abychom oslavili Mezinárodní 
den dětí. Děti se vystřídají na čtyřech stanovi-
štích, kde budou soutěžit, hrát si a tvořit. Kaž-
dý si upeče ve venkovní peci vlastní buchtičku 
a v dílně si vyrobí dárek. A určitě se půjdeme 
podívat do zahrady za zvířátky.

délka programu: 2,5 h
cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
cena: 130 Kč / žák

VELIKONOCE POČESKU 
I PO FRANCOUZSKU

Připravili jsme velikonoční program, během 
kterého si užijeme čas příprav a těšení se na 
Velikonoce. Program povede česko-francouz-
ský tým.

délka programu: 2,5 h
cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, gymnázia
cena: 240 Kč / žák

ZA ZVÍŘATY S VETERINÁŘEM

Děti navštíví městskou minifarmu a zapojí 
se do péče o slepice, králíky a ovečky. 
Speciální návštěva bude obohacena besedou 
s veterinářem.

délka programu: 2,5 h
cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
cena: 120 Kč / žák

DĚDEK ŘEPU ZASADIL

Děti se stanou na chvíli hospodáři. Objeví, 
jaký zázrak je semínko, ve kterém je ukryta 
celá rostlina a budou zasvěcení do tajů sázení 
rostlin, sklizně, získávání zrn a jejich násled-
ného zpracování. 

délka programu: 2 h
cílová skupina: MŠ
cena: 100 Kč / žák

Otevřená zahrada
výukové programy pro školy 2019

 MŠ
 100 Kč / žák

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada provozuje Nadace Partnerství.

Vstávej semínko 
hola la...

Vstávej semínko 
hola la...


