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Exkurze na Šumavské bylinky 

4.11.2010  

Tentokrát se do výukového střediska v Kašperských 

Horách vypravili společně žáci 5. 6. a 7. třídy. Pro-

gram byl zaměřený na poznávání bylinek. Po rozděle-

ní do skupin začalo zábavné učení. Žáci první skupi-

ny šli zhlédnout film o rysovi a druhá skupina pozná-

vala bylinky po čichu a hrála trojpexeso. Pak se sku-

piny vyměnily. 

Exkurze do Techmánie Plzeň  

25.11.2010 
Techmania Science Center nabízí kromě volného 

programu i tematicky zaměřené programy pro 

všechny typy škol. 

Opět vyrazili žáci 5.6.a 7. třídy. Program byl 

uzpůsoben jejich věku. Opět došlo na rozdělení 

do skupin a plnění rozmanitých úkolů.  

 Ve velké hale plné různých fyzikálních přístrojů 

si žáci měli možnost vyzkoušet, jak přístroje fun-

gují. Zábavnou formou si tak doplnili nejen učivo 

z fyziky, ale i z přírodopisu. Řada vynálezů 

vznikla totiž na základě pozorování přírody. Děti 

se například dozvěděly, že vynález suchého zipu 

byl inspirován semeny lopuchu, padák zase se-

mínky smetánky lékařské, ponorky a lodě komo-

rovými schránkami hlavonožce loděnky hlubin-

né, křídla motorových letadel tvarem křídel ptá-

ků, zatímco křídla kluzáků křídlatými semeny 

stromů a rostlin, atd. Kromě praktických pokusů 

také děti vyplňovaly pracovní listy, takže kromě 

praktických dovedností si osvojily i řadu teoretic-

kých znalostí.Exkurze byla pro děti určitě příno-

sem. 
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Ukázka pracovního listu 

 

Dětem se moc líbila i další expozice, kterou si mohli projít 

samostatně. 

TOP SECRET – Vyšetřování zločinu  

Na ministerstvu vnitra se stal teroristický útok. Je nutné od-

halit pachatele. Chcete se stát vyšetřovatelem případu? Na-

jdete v trezoru ukryté tajné dokumenty? Určíte, komu patří 

otisky prstů? Poznáte, ve 

kterém kufru se skrývá nebez-

pečí? Žáci po- stupně získají 


