Semenec, o.p.s.
Semenec 846
375 01 Týn nad Vltavou
mobil: 604 626 894, email: semenec.ops@gmail.com, www.muzeumsemenec.cz

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO ZŠ A SŠ
2019/2020
Výukové programy pro ZŠ i SŠ provádíme ve sbírkách Přírodovědného muzea Semenec.

Najdete nás v Týně nad Vltavou, 2 km od náměstí směrem k soutoku Lužnice a Vltavy.
Cílem našich programů je přímý kontakt dětí s přírodou. Používáme badatelský přístup a smyslovou výchovu,
rozvíjíme praktické dovednosti, spolupráci a manuální zručnost.

Objednávejte na tel. 604 626 894 nebo semenec.ops@gmail.com

Naše nabídka:
Výukový program 1. stupeň ZŠ - 90min
Celodopolední program 1. stupeň ZŠ- 180 min
Výukový program 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň gymnázia - 90min
Celodopolední program 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň gymnázia - 180 min
S malířem do přírody - 180 min
Geologické programy
Programy se odehrávají převážně venku, přímo v expozicích muzea. Žáci by měli mít oblečení, které si mohou ušpinit
a obuv, která jim neprovlhne. Za mírného deště je vhodná pláštěnka. Po dohodě je možné zajistit opékání na ohni.
V areálu muzea je recepce s prodejem suvenýrů a drobných pamlsků. Parkování autobusů je možné přímo u vstupu
do muzea.
Pokud plánujete školní výlet, je možné využít nabídku celodopoledního programu nebo návštěvu u nás zkombinovat
s prohlídkou Městského muzea v Týně nad Vltavou (expozice loutek, vltavínů, interaktivní expozice regionální
historie), vycházkou k soutoku Lužnice a Vltavy či po naučné lesní stezce Semenec (okruh 5 km s informačními
tabulemi o lese).
Více informací o našich expozicích a nabídce naleznete na www.muzeumsemenec.cz
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PROGRAMY 1. STUPEŇ ZŠ
zpět

Cena programů: 1300Kč/program + 50Kč za každého dalšího žáka nad 20, maximální počet účastníků 30
(př. program pro 23 žáků: 1300 + (3x50) = 1450 Kč, program pro 20 a méně žáků: 1300 Kč)
Doba trvání 90 minut.
Objednávejte na tel.: 604 626 894 nebo emailu: semenec.ops@gmail.com

1. Komentovaná prohlídka
Společně projdeme celým přírodovědným muzeem a letmo se seznámíme s jednotlivými sbírkami. Výklad je oživen
hrami, pokusy a hádankami.

2. Tajemství podzemního světa

Zkoumání půdy, která nám dává všechno, co potřebujeme.

Vyryjeme vzorek půdy a prokoumáme, z čeho se půda skládá a kdo v ní žije. Následně vyzkoušíme, jaké má
vlastnosti a vydáme se do tajuplného podzemí.

3. Smrk není jedle, jsem z toho vedle…

Objevování kouzla lesního světa.

Povídání a hraní o jehličnanech i listnáčích, seznámení s vlastnostmi stromů a znaky, podle kterých je poznáváme.
Určování konkrétních druhů stromů pomocí listu, podle větvičky, podle plodu apod. Hra na lesní zvířata (veverky,
mravenci, apod.) Vnímání lesního prostředí všemi smysly - využítí expozice lesních společenstev jižních Čech,
pohybové hry.

4. Se skřítkem Čajánkem na výpravu mezi bylinky

Kdo se v tom má vyznat?
Jedna kytka modrá, jiná žlutá, jedna pomáhá na plíce a jiná zase na záda... Jedna se může jíst a jiná zase ne...

Společně se vydáme do bylinkové zahrádky skřítka Čajánka, kde prozkoumáme vlastnosti jednotlivých bylin některé jen očicháme, některé i ochutnáme a s jednou bylinkou dokonce uděláme zajímavý pokus. Děti se také
pokusí splnit úkol, který jim vymyslel samotný skřítek Čajánek. V samém závěru si uvaříme výborný čaj
z vlastnoručně nasbíraných bylinek. Program je variabilní a je vždy přizpůsoben podmínkám a věku žáků.

5. Vodní svět

Společná výprava do vodního království.

Seznámíme se s některými živočichy a jejich vývojovými stádii. Zahrajeme si hru na kapříky.
TENTO PROGRAM PROBÍHÁ MIMO AREÁL MUZEA. JE NUTNÉ MÍT HOLINKY, PITÍ, SVAČINU A NÁHRADNÍ OBLEČENÍ.

6. Voda nad zlato

O důležitosti vody pro život celé planety Země a vodních cyklech.

O mechanismech zadržování vody v půdě, vazbách na rostliny a půdní živočichy. Využití interaktivních prvků, hraní
a pokusy s vodou v prostředí vodního biotopu. Simulační hra na hospodaření s vodou v krajině.
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CELODOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO 1. STUPEŇ
zpět

Prožijte zábavné i poučné dopoledne v Přírodovědném muzeu Semenec. Program vytvoříme na míru pro Vás a
vaše žáky vhodnou kombinací dvou krátkých programů. Můžete si také vybrat celodopolední výukový program
z naší nabídky.
Cena programů: 1900Kč/program + 50Kč za každého dalšího žáka nad 20, maximální počet účastníků 30.
(př. program pro 23 žáků: 1900+(3x50)=2050Kč, program pro 20 a méně žáků: 1900Kč)
Doba trvání 180 minut včetně malé přestávky s nápojem (bylinný čaj, výluh z bylin, nebo ovocná šťáva).
Objednávejte na tel.: 604 626 894 nebo emailu: semenec.ops@gmail.com

Semenec naplno
Vydáme se vstříc dobrodružství, budeme putovat nejkrásnějšími zákoutími našeho muzea a plnit záludné úkoly.
Pokud se nám bude vše dařit, podaří se nám jistě najít i poklad skřítka Semínka.

Stezka pravěkého člověka
Projdeme časoprostorovou branou do pravěku, kde si na vlastní kůži vyzkoušíme, jak se žilo v pravěku. Čeká na nás i
dobrodružné stopování, lov pravěkého zvířete a následná hostina s pravěkým občerstvením.)
vhodné pro 1. až 3. ročníky

Lovci a sběrači
Zahrajeme si strategickou hru na přežití v pravěké přírodě a pokusíme se i o složení zkoušky lovců a sběračů –
znalectví ptáků, bylin, stop, rozdělávání ohně, výroba amuletu apod.. Každý účastník obdrží výuční list.
vhodné pro 4. až 7. ročníky
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PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ ZŠ A NIŽŠÍ STUPEŇ
GYMNÁZIA
zpět

Cena programů: 1300Kč/program + 50Kč za každého dalšího žáka nad 20, maximální počet účastníků 30
(př. program pro 23 žáků : 1300+(3x50)=1450Kč, program pro 20 a méně žáků: 1300Kč)
Doba trvání 90 minut.
Objednávejte na tel.: 604 626 894 nebo emailu: semenec.ops@gmail.com

1. Komentovaná prohlídka

Prohlídka jednotlivých sbírek Přírodovědného muzea Semenec.

Společně projdeme celým přírodovědným muzeem a letmo se seznámíme s jednotlivými sbírkami. Výklad je oživen
hrami, pokusy a hádankami.

2. O půdě

Aby v půdě rostly rostliny, musí mít určité vlastnosti…

Vyryjeme vzorek půdy a prokoumáme, z čeho se půda skládá a kdo v ní žije. Následně vyzkoušíme, jaké
má vlastnosti a vydáme se do tajuplného podzemí.

3. Borovice světa

Praktická laboratoř ve sbírce botanických druhů borovic.

Žáci jako přírodovědci bádají nad vlastnostmi a vzhledem borovic, určují podle klíče, putují napříč kontinenty za
poznáním zvláštností stromů a hledají souvislosti organizmů a životního prostředí. Program zaměřený na druhovou
pestrost a schopnost přizpůsobovat se životním podmínkám.

4. Voda v krajině

O důležitosti vody pro život celé planety Země a vodních cyklech v krajině.

O mechanismech zadržování vody v půdě, vazbách na rostliny a půdní živočichy. Využití interaktivních prvků, ,
pokusy na vsakování apod. Program vrcholí simulační hrou na hospodaření s vodou v krajině. Žáci provádí krajinné
zásahy ve fiktivní krajině a pokouší se získat co nejlepší vodní bilanci.
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Geologické programy:

zpět

G1 Rýžování - poznání krásy minerálů

Staň se na chvíli zlatokopem…

Rýžovat lze všude a najít krásný minerál se podaří každému. Stačí jen rýžovací pánev, voda, trocha trpělivosti a fantazie,
kterou podpoříme lupami… Z vyrýžovaného pokladu si každý vyrobí originální šperk. vhodné pro 6. – 9. třídu

G2 Horninový cyklus

Horniny jsou všude kolem nás, ne každý však ví, jak vznikly...

Prostřednictvím modelíny si zopakujeme základní procesy, které probíhají během tvorby hornin. Ukážeme si základní
minerály obsažené v žule. Povíme si, jaký je rozdíl mezi horninou a minerálem. Zahrajeme si hru na krystalizaci .
vhodné pro 6. – 9. třídu

G3 Vlastnosti minerálů

Každý má jiné vlastnosti, i nerosty….

Minerály se od sebe liší svými vlastnostmi. Budeme je zkoušet určit dle barvy vrypu, podle tvrdosti, nebo jednoduchým
chemickým pokusem. vhodné pro 6. – 7. třídu

G4 Využití rud

Žárovka a nerost – má to spojitost?

Vydáme se do dolů natěžit různé rudy, pokusíme se je určit a zjistit, na co je lze využít. vhodné pro 8.- 9- třídu

G5 Výprava za nerosty

Poznejte krásu turmalínových sluncí.

Vydáme se společně do expozice jihočeských hornin, povíme si využití nerostů a zahrajeme si hru s minerály. vhodné
pro 6. – 9. třídu

TIP
Vyberte si dva geologické programy, které Vás nejvíce zaujaly a my je pro Vás spojíme do jedinečného
celodopoledního programu (180min.). Cena celodopoledního programu je 1900Kč + 50Kč za žáka nad 20, takže ještě
hodně ušetříte!
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CELODOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ ZŠ
a nižší stupeň GYMNÁZIA
zpět

Prožijte zábavné i poučné dopoledne v Přírodovědném muzeu Semenec. Program vytvoříme na míru pro Vás a
vaše žáky vhodnou kombinací dvou krátkých programů. Můžete si také vybrat celodopolední výukový program
z naší nabídky.
Cena programů: 1900Kč/program + 50Kč za každého dalšího žáka nad 20, maximální počet účastníků 30.
(př. program pro 23 žáků: 1900+(3x50)=2050Kč, program pro 20 a méně žáků: 1900Kč)
Doba trvání 180 minut včetně malé přestávky s nápojem (bylinný čaj, výluh z bylin, nebo ovocná šťáva).
Objednávejte na tel.: 604 626 894 nebo emailu: semenec.ops@gmail.com

Semenec naplno
Projdeme společně celým muzeem, prohlédneme si i ty sbírky, na které se běžně nedostane a navíc užijeme spoustu
zábavy při plnění záludných úkolů či během zajímavých pokusů. Tento program Vám ukáže krásy Semence se vším
všudy.

Půda – poklad nejcennější
Vyryjeme vzorek půdy, prozkoumáme jak její živou, tak i neživou složku. Zaměříme se i na vlastnosti půdy a povíme
si, proč a jak je třeba půdu chránit.
- badatelský program vhodné pro 6. – 8. ročníky

Lovci a sběrači
Zahrajeme si strategickou hru na přežití v pravěké přírodě a pokusíme se i o složení zkoušky lovců a sběračů –
znalectví ptáků, bylin, stop, rozdělávání ohně, výroba amuletu apod.. Každý účastník obdrží výuční list. vhodné pro 6.
až 7. ročníky

Praktická geologie
Vyberte si kombinaci dvou programů G1 – G5. Rádi Vám s výběrem poradíme. vhodné pro 9. ročníky
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S MALÍŘEM DO PŘÍRODY
zpět
Cena programu 1900Kč + 70Kč na každého účastníka nad 20.
Délka programu: 120 min
Max. počet účastníků 30

Tvorba v plenéru pod vedením zkušeného výtvarníka. Vhodné doplnění výtvarné a estetické výchovy, nebo pro
kombinaci celodopoledního programu.(cena včetně pomůcek a materiálu)

1. Kreslíme koně

Kůň, přítel lidí, je častým námětem kreseb dospělých i dětí.

Pozorování koní v areálu Semence, zachycení koně v pohybu rychlou dynamickou kresbou. Seznámení s vlastnostmi a
chováním koní ve stádě, hra na život ve stádě - pohybové dovednosti, schopnost spolupráce; výstupem kresby A4 - A5
- tužka, uhel, rudka

2. Architektura rostlin

Pozorujeme detaily přírodnin: jak jsou pozoruhodně utvářeny! Mnozí vynálezci a
architekti se přímo inspirovali u rostlin.

Seznámení se zajímavými detaily a částmi rostlin, jejich tvaroslovím, pozorování pod digitálním mikroskopem, sledování
tvarů, kresba, následně malba inspirovaná detaily a stavbou přírodních tvarů a detailů (makro) - rozvoj kombinačních a
fantazijních schopností v malbě podle přírody. Výstupem je malba A3-A2, kombinovaná technika.

3. Jihočeská krajina

Krásný výhled na soutok Lužnice a Vltavy je jako stvořený pro obraz! Společná

malba vyzdobí vaši třídu.
Inspirace pohledem na krajinu, analýza krajinných prvků a plánů a měnící se barevné škály v jednotlivých plánech.
Stanovení tématu, společná malba (rozdělení na skupiny) na velký formát (A1, A0) technika vaječné tempery nebo
kombinovaná technika
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