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Nabídka pro školy – Vodní dům
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Možnost úschovy batohů a bund v uzamykatelných šatních boxech.
Ke vstupu do vnitřní expozice nepotřebujete přezůvky.
Svačinu s sebou, můžete si ji u nás sníst.
Možnost zajištění teplých obědů (cena 60 Kč/žák).
Možnost zakoupení teplých a studených nápojů, drobného
občerstvení, suvenýrů a literatury.
} Parkoviště pro auta i autobusy je přímo u objektu.
} Bezbariérový přístup.

Vodní dům se nachází v obci Hulice ve Středočeském kraji
v okrese Benešov.
Otevírací doba
Provoz je celoroční.
duben–září
Út–Ne
říjen–březen
Út–Ne

9:00–17:00
9:00–16:00

Exkurze na hráz vodní nádrže Švihov
duben–září
Út–Pá
9:00–15:00
Kontakt – objednávky
Objednávky prohlídek, exkurze na hráz a výukových programů:
e: vodnidum@csop.cz | t: 603 144 743 | www.vodni-dum.cz

Projekt
geoparku Kraj blanických rytířů
realizuje Český svaz ochránců přírody Vlašim
ve spolupráci s partnerskými městy, obcemi a organizacemi.
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Vyrobeno v roce 2016 | foto: Vít Švajcr

Zruč nad Sázavou

Včelí svět

Kam dál v okolí?
} Návštěvu Vodního domu je možné kombinovat s prohlídkou
Včelího světa v Hulicích, interaktivní expozice ze života včelstva.
www.vcelisvet.cz
} Jen 5 km vzdálená je Zruč nad Sázavou, kde můžete navštívit
zámek, Muzeum vodáctví, zábavně-naučnou stezku rytíře Miloty
z Kolowrat, kuličkový areál či rozhlednu Babka.
www.mesto-zruc.cz/turista1
} Další tipy na zajímavé školní výlety najdete na stránkách geoparku
Kraj blanických rytířů www.blanik.net.

www.vodni-dum.cz

Nabídka pro školy

Vodní nádrž Švihov

Co u nás můžete vidět a prožít?
1. Vodní dům
Interaktivní expozice představí žákům dvě tváře vody – vodu jako
biotop a vodu jako pro člověka nenahraditelný zdroj. Expozice má
vnitřní a venkovní část. V obou se žáci setkají s bolenem dravým,
kuřičkou hadcovou a dalšími živočichy a rostlinami, kteří obývají
evropsky významnou lokalitu Želivka.

2. Výukový program
Výukové programy vhodně doplňují prohlídku expozice a pomohou
žákům představená témata pochopit do hloubky.

Proč vzít třídu do Vodního domu?
Protože návštěva Vodního domu...
} je zajímavá pro žáky všech stupňů, od mateřských školek až po
střední školy
} prohloubí znalosti žáků ze vzdělávacích oblastí
Člověk a jeho svět/Člověk a příroda
} interpretuje téma vody průřezově, v duchu tematické výuky
} ukáže dětem odkud pochází voda, která jim doma teče
z kohoutku
a hlavně:
} bude děti bavit, protože u nás mohou exponáty samy ovládat
nebo si s nimi přímo hrát!

3. Exkurze na hráz vodní nádrže Švihov
Prohlídka hráze s naším průvodcem je jedinou možností, jak toto
veřejnosti uzavřené místo můžete navštívit.
Vstupné pro školy
1. Prohlídka expozice
50 Kč/žák
2. Pracovní list k prohlídce expozice
5 Kč/žák
3. Exkurze na hráz – cena pro účastníky výuk. programů 10 Kč/žák
4. Prohlídka expozice doplněná výukovým programem 75 Kč/žák
Pedagogický doprovod zdarma.

Výukové programy ve Vodním domě
Pro děti z mateřských školek
} Putování s vodní vílou
(seznámení s koloběhem vody v přírodě a s vlastnostmi vody)
} Od vajíčka k žabce
Délka programů pro MŠ: 60 min
Pro žáky prvního stupně základní školy
} Voda kolem nás
(skupenství vody, problém nedostatku vody na Zemi, znečištění)
Délka programu: 60 min
Doporučený věk: 1.–3. třída ZŠ
} Trampoty bolena Bolka
(vodní biotopy, vodní živočichové a potravní vztahy)
Délka programu: 90 min
Doporučený věk: 3.–5. třída ZŠ
Pro žáky druhého stupně základní školy
} Jakých ryb je v rybníce nejvíce
(ekologie ryb a vodních nádrží)
Délka programu: 120 min
Doporučený věk: 5.–9. třída ZŠ
} Voda známá, neznámá I.
(voda jako biotop i jako surovina nepostradatelná pro život)
Délka programu: 90 min
Doporučený věk: 8.–9. třída ZŠ
Pro studenty středních škol
} Voda známá, neznámá II.
(voda jako biotop i jako surovina nepostradatelná pro život)
Délka programu: 90 min
Bližší informace o výukových programech a aktuální
nabídku najdete na www.vodni-dum.cz.

