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Vážené paní učitelky a vážení páni učitelé,  
 
na následujících stránkách naleznete nabídku vzdělávacích 
programů, které pro základní školy připravuje Metodické centrum 
zahradní kultury v unikátním prostředí kroměřížského zámeckého 
komplexu – památky UNESCO.  
 
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 dětí tak, 
abychom je nejen informovali, ale formou konkrétního prožitku 
v nich vzbudili zájem o danou problematiku, zvědavost a touhu 
dovědět se více.  
 
Programy jsou doprovázeny řadou výtvarných a hudebních aktivit, 
pohybových her a do značné míry využívají prvků dramatické 
výchovy. Jsou komponovány tak, aby v dětech podporovaly 
všeobecný rozvoj a pomáhaly pěstovat žádoucí klíčové 
kompetence.  
 
Co vám naše programy přinesou?  

 Inspiraci pro nové výukové metody 
 Náměty na zajímavé výukové pomůcky 
 Podklady pro následnou práci ve výuce  

 
Na jaře se programy zaměřují na poznávání Holandské zahrady. 
Především se věnují kvetoucím tulipánům a narcisům. 
 
Programy trvají 90 až 120 minut, jejich cena je 50 Kč za žáka/30 Kč 
za žáka v případě zakoupené permanentky pro školní kolektivy 
(pedagogický doprovod má vstup zdarma). Uvedená cena zahrnuje i 
vstup do jednotlivých částí zámeckého areálu.  
 

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme pro ZŠ tyto edukační 
programy:  
 
Vhodné pro I. stupeň 
GEOMETRIE V ZAHRADĚ - NOVINKA! ...................................................3 
TŘI TAJEMSTVÍ .......................................................................................5 
Vhodné pro I. i II. stupeň 
SVĚT V ZAHRADĚ – NOVINKA! ..............................................................7 
PŘÍBĚH KVĚTNÉ ZAHRADY ....................................................................9 
PŘÍBĚH PODZÁMECKÉ ZAHRADY ...................................................... 11 
ZAHRADA OSTROV PLNÝ ŽIVOTA ...................................................... 13 
TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU ..................................................................... 15 
DOTEKY DALEKÝCH KRAJŮ ................................................................ 17 
Vhodné pro II. stupeň 
MEZI PROMĚNOU A STÁLOSTÍ ........................................................... 19 
KARTOGRAFEM V ZAHRADĚ .............................................................. 21 
 
Doufáme, že si z naší nabídky vyberete.  
Na setkání v zahradě se těší 
 

tým Metodického centra zahradní kultury 
 

Programy je nutné objednat předem u našeho koordinátora: 
Mgr. Jan Obšivač, DiS. 

obsivac.jan@npu.cz 
+420 724 052 749 
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GEOMETRIE V ZAHRADĚ 

Květná zahrada                                                                         celoročně                                                                          
vhodné pro I. stupeň 

Květná zahrada v Kroměříži je založena na principu pravidelné, 
geometrické zahrady. Stává se tak jedinečným prostředím pro 
výuku geometrie v praxi. Lektory vedený program umožňuje 
žákům, za pomoci herních aktivit, vytvářet a objevovat geometrické 
tvary. Vyvrcholením programu je tvorba geometricky členěné 
zahrady. 
 
CÍLE PROGRAMU  
Děti prostřednictvím programu objevují geometrické charaktery 
Květné zahrady na základě pozorování jejích částí i celku. Dále 
program sleduje skrze praktické činnosti využití geometrie 
v zahradě při tvorbě zvolených útvarů. 
 
DÉLKA TRVÁNÍ  
120 minut 
 
POČET ÚČASTNÍKŮ  
maximálně 15 žáků v jedné skupině 
 
CENA  
50 Kč/30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky (zahrnuje 
vstupné do Květné zahrady), pedagogický doprovod zdarma 

 



TŘI TAJEMSTVÍ 
Sala terrena zámku                                                                    celoročně. 
vhodné pro I. stupeň 
 
Oživte s námi antickou mytologii. Skrze vyprávění, výtvarné aktivity 
a hry žáci poznají tajemství, která ukrývá sala terrena. Během 
programu je budou provázet nejen bájné příběhy, ale také tvořivé 
pracovní listy, do nichž ukryjí svá tři tajemství.   
 
CÍLE PROGRAMU  
Žáci získají povědomí o významu saly terreny, seznámí se 
s vybranými příběhy z antické mytologie a vnímají jejich podobnost 
s každodenními lidskými příběhy.  
 
DÉLKA TRVÁNÍ  
60 minut 
 
POČET ÚČASTNÍKŮ  
maximálně 20 žáků v jedné skupině 
 
CENA  
50 Kč/30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky (zahrnuje 
vstupné do saly terreny), 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. 
 

 



SVĚT V ZAHRADĚ 
Obnovené části Květné zahrady                                        duben – říjen                                                                            
vhodné pro I. i II. stupeň 
 
Procestujte s námi celou Zeměkouli! Květnou zahradu totiž 
budoval biskup Karel II. z Lichtensteina-Castelkorna jako celý svět 
v malém. V jejích částech je tak symbolicky obsažen svět rostlin, 
zvířat, lesy, hory, jezera i vzdálené světadíly. Lektoři i tvořivé 
pracovní listy směřují děti k otázce, jak by vypadala zahrada, která 
by zrcadlila dnešní svět.  
 
CÍLE PROGRAMU  
Žák rozumí některým symbolickým významům zahrady, rozvíjí 
svoji fantazii a tvůrčí schopnosti.  
 
DÉLKA TRVÁNÍ  
90 minut 
 
POČET ÚČASTNÍKŮ  
maximálně do 20 žáků v jedné skupině 
 
CENA  
50 Kč/30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky (zahrnuje 
vstupné do Květné zahrady), pedagogický doprovod zdarma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PŘÍBĚH KVĚTNÉ ZAHRADY 
Květná zahrada                                                                           celoročně 
vhodné pro I. i II. stupeň 
 
Ponořte se s námi do historie. Na příběhu Květné zahrady dětem 
přiblížíme stav a fungování barokní společnosti a předáme znalosti 
o historii a významu této unikátní památky UNESCO.   
 
CÍLE PROGRAMU  
Žáci dovedou rozlišit, z čeho se zahrada skládá a jaké činnosti ji 
udržují v chodu. Uvědomují si historické souvislosti mezi vznikem 
zahrady a regionálními a světovými dějinami.  
 
DÉLKA TRVÁNÍ  
90 – 120 minut 
 
POČET ÚČASTNÍKŮ  
maximálně 20 žáků v jedné skupině 
 
CENA  
50 Kč/30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky (zahrnuje 
vstupné do Květné zahrady), pedagogický doprovod zdarma 
 
Poznámka: V případě nepříznivého počasí bude program realizován v edukační 
místnosti NCZK.  
 

 



PŘÍBĚH PODZÁMECKÉ 
ZAHRADY 

Podzámecká zahrada                                                         duben – říjen  
vhodné pro I. i II. stupeň 
 
Je zahrada uměleckým dílem? Hravě dětem představíme historii a 
význam Podzámecké zahrady i role osob, které stáli u jejího zrodu 
a dodnes svojí prací zajišťují její existenci. Program lze upravovat 
dle aktuálního ročního období.   
 
CÍLE PROGRAMU  
Děti si uvědomují svůj vztah k přírodě, rozlišují roční období a 
rozumí, co přináší jejich střídání. Dovedou rozlišit užitkovou a 
okrasnou zahradu a z čeho se skládají; znají činnosti spojené 
s jejich údržbou.   
 
DÉLKA TRVÁNÍ  
90 – 120 minut 
 
POČET ÚČASTNÍKŮ  
maximálně do 20 žáků v jedné skupině 
 
CENA  
50 Kč/30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky, 
pedagogický doprovod zdarma 
 
Poznámka: V případě nepříznivého počasí se program nekoná nebo je nahrazen 
na základě domluvy jiným programem, který využívá interiéry památky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHRADA – OSTROV PLNÝ 
ŽIVOTA 

Podzámecká zahrada                                                          duben – říjen 
vhodné pro I. i II. stupeň 
 
Ztroskotejte s námi na pustém ostrově a vydejte se objevovat jeho 
faunu a flóru. Podzámecká zahrada v sobě totiž ukrývá mnoho 
zákoutí, které poskytují domov řadě rozličných rostlin i živočichů. 
Na prostoru 60 ha tak najdete živou učebnici přírodopisu, která 
k bádání přímo vybízí.  
 
CÍLE PROGRAMU  
Děti získají povědomí o fungování zahrady jako živého a 
rozmanitého organismu a o podobnosti životních podmínek na 
různých místech světa.  
 
DÉLKA TRVÁNÍ  
90 – 120 minut 
 
POČET ÚČASTNÍKŮ  
maximálně do 20 žáků v jedné skupině 
 
CENA  
50 Kč/30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky, 
pedagogický doprovod zdarma 
 
Poznámka: V případě nepříznivého počasí se program nekoná nebo je nahrazen 
na základě domluvy jiným programem, který využívá interiéry památky.  
 



TAJEMSTVÍ OSMISTĚNU 

Rotunda Květné zahrady                                                    duben – říjen                                                                           
vhodné pro I. i II. stupeň 

Věřili byste, že i matematika nebo fyzika mohou být zábava? 
Přesvědčit vás o tom může Rotunda Květné zahrady, která dětem 
pomůže osvojit si znalost základních geometrických tvarů i 
principu Foucaltova kyvadla. Pro starší žáky jsou k realizaci 
programu a jeho doznění využity pracovní listy.  
 
CÍLE PROGRAMU  
Děti získají povědomí o kulturním a historickém významu Rotundy 
a několika příbězích z řecké mytologie. Dokáží vysvětlit, z jakých 
geometrických tvarů se stavba skládá i jaký přírodní jev dokazuje 
Foucaultovo kyvadlo.  
 
DÉLKA TRVÁNÍ  
60 minut 
 
POČET ÚČASTNÍKŮ  
maximálně do 20 žáků v jedné skupině 
 
CENA  
50 Kč/30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky (zahrnuje 
vstupné do Květné zahrady), pedagogický doprovod zdarma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOTEKY DALEKÝCH KRAJŮ 
Velký skleník Květné zahrady                                             říjen– duben                                                                          
vhodné pro I. i II. stupeň 
 
Víte, jak vypadá rostlina, ze které se získává koření nazývané 
bobkový list? Tušili jste, že je to vlastně zakletá víla? Děti 
seznámíme s vybranými subtropickými rostlinami, jejich původními 
domovy, legendami o stvoření i zajímavou současností. Poznají tak 
rostliny, jejichž plody často znají jen z regálů supermarketů.   
 
CÍLE PROGRAMU  
Děti zjistí, jak funguje zázemí pro pěstování teplomilných rostlin 
v našich klimatických podmínkách, a jsou schopny přiřadit některé 
subtropické plody k živým rostlinám. Skrze vybrané příběhy 
z antické mytologie získají povědomí o kulturním a historickém 
významu exotických plodin.  
 
DÉLKA TRVÁNÍ  
90 – 120 minut 
 
POČET ÚČASTNÍKŮ  
maximálně 20 žáků v jedné skupině 
 
CENA  
50 Kč/30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky (zahrnuje 
vstupné do Květné zahrady), pedagogický doprovod zdarma  
 



MEZI PROMĚNOU A 
STÁLOSTÍ 
Sala terrena zámku                                                                    celoročně 
vhodné pro II. stupeň 
 
Oživte s námi antickou mytologii. Skrze vyprávění, výtvarné aktivity 
a hry žáci poznají tajemství, která ukrývá sala terrena. Během 
programu budou děti provázet nejen bájné příběhy, ale také tvořivé 
pracovní listy, do nichž ukryjí svá tři tajemství.   
 
CÍLE PROGRAMU  
Žáci získají povědomí o významu saly terreny, seznámí se 
s vybranými příběhy z antické mytologie a vnímají jejich podobnost 
s každodenními lidskými příběhy.  
 
DÉLKA TRVÁNÍ  
90 minut 
 
POČET ÚČASTNÍKŮ  
maximálně 20 žáků v jedné skupině 
 
CENA  
50 Kč/30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky (zahrnuje 
vstupné do saly terreny), 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.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTOGRAFEM V ZAHRADĚ 

Květná zahrada                                                                     duben – říjen                                                                           
vhodné pro II. stupeň 
 
Vytvořte si vlastní svět! Děti proniknou do tajů kartografie a 
s pomocí znalostí matematiky, prostorové představivosti a touhy 
objevovat přenesou zkoumaný prostor do mapy.  
 
CÍLE PROGRAMU  
Žáci rozumí členění zahrady a bezpečně rozlišují prvky, z nichž je 
složena; jednotlivosti zakreslují do mapy. Chápou základní principy 
kartografie a její využití v praxi.  
 
DÉLKA TRVÁNÍ  
90 – 120 minut 
 
POČET ÚČASTNÍKŮ  
maximálně do 20 žáků v jedné skupině 
 
CENA  
50 Kč/30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky (zahrnuje 
vstupné do Květné zahrady), pedagogický doprovod zdarma 

 

 

 

 



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 je nutné objednat předem u našeho koordinátora: 

Mgr. Jan Obšivač, DiS. 

obsivac.jan@npu.cz 

+420 724 052 749 
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