
NA ROK 2022

PROGRAMY

Unikátní interaktivní expozice umístěná 

v bývalé škole vychází z místní včelařské tradice 

a hravým způsobem představuje život včelstva.   

Programy nabízíme všem typům škol a jejich cílem je 

nejen vzdělávat, ale učit lásce ke včelám a včelařské tradici.

OTEVÍRACÍ DOBA:

červen - září ....................
duben, květen a říjen ......
listopad - březen .............

út-pá 10-16, so-ne 10-17
víkendy a státní svátky 10-16
pro skupiny a po předchozí telefonické dohodě
možno i v pondělí i mimo otevírací dobu

CO NAJDETE V NAŠÍ EXPOZICI? MŮŽETE…

• se projít velkým včelím úlem s obřími plástvemi
• si zahrát kvízy na dotykových monitorech
• si pustit zvuky včel v úlu
• si složit puzzle nebo si vyzkoušet pomůcky včelaře
• si promítnout filmy o včelách
• si prohlédnout opravdový včelí úl, bylinkovou zahrádku

a domek pro včely samotářky

S praktickými informacemi a podrobnostmi 
o objednávkách výukových programů se prosím seznamte

na našich webových stránkách: www.vcelisvet.cz

Odnesete si spoustu zážitků 
a určitě se u nás nebudete nudit!

REZERVACE:

info@vcelisvet.cz 

724 867 158

Hulice 55, 257 63 Hulice
www.vcelisvet.cz

PRO ŠKOLY A ŠKOLKY 

PRO ŠKOLY......................



VSTUPNÉ: 

100 Kč »1 žák
každé dítě si odnese 

malý dárek v podobě svíčky

VSTUPNÉ: 

100 Kč »1 žák
100 Kč »1 student

každý si odnese 
malý dárek v podobě svíčky

VSTUPNÉ: 

100 Kč »1 žák
100 Kč »1 student

každý si odnese 
malý dárek v podobě svíčky

VSTUPNÉ: 

100 Kč »1 žák
každé dítě si odnese 

malý dárek v podobě svíčky

VSTUPNÉ: 

100 Kč »1 žák
každé dítě si odnese 

malý dárek v podobě svíčky

VSTUPNÉ: 

100 Kč »1 žák
každé dítě si odnese 

i malý dárek

DÉLKA
PROGRAMU:

MINUT
90

DÉLKA
PROGRAMU:

MINUT
100

DÉLKA
PROGRAMU:

MINUT
120

Děti se seznámí, kdo tvoří včelí rodinu a jaké úkoly 
plní její členové. Při pohybové hře si samy vyzkoušejí 
práci včelek létavek na rozkvetlé louce. Vhodné pro 
předškoláky.  Uvidíme živé včely v prosklených úlech 
a vyzkoušíme si některé včelařské pomůcky. V bylin-
kové zahrádce se naučímerozpoznat bylinky z včelí 
pastvy.

DÉLKA
PROGRAMU:

MINUT
100

VSTUPNÉ: 

100 Kč »1 žák
každé dítě si odnese 

malý dárek v podobě svíčky

DÉLKA
PROGRAMU:

DÉLKA
PROGRAMU:

MINUTMINUT
120120

DÉLKA
PROGRAMU:

MINUT
120

VSTUPNÉ: 

100 Kč »1 žák
100 Kč »1 student

každý si odnese 
malý dárek v podobě svíčky

DÉLKA
PROGRAMU:

MINUT
100

DÉLKA
PROGRAMU:

MINUT
90

Zjistíme, kdo tvoří včelí rodinu, jaké úkoly plní její 
členové, co a jak dokáží včely „vyrobit“. Podíváme 
se na živé včely v úlu. Zkusíme se orientovat jako 
včelky podle čichu, ucítíme vůni vosku a vyrobíme 
si z něho svíčku, ochutnáme med, zaposloucháme 
se do zvuků včel a postavíme si včelí úl.

Zjistíme, kdo tvoří včelí rodinu, jaké úkoly plní její 
členové, co a jak dokáží včely „vyrobit“. Podíváme 
se na živé včely v úlu a vyzkoušíme si některé 
včelařské pomůcky. Seznámíme se s vlastnostmi 
včelího vosku a vyrobíme si svíčku. Prakticky si 
vyzkoušíme 1 včelí profesi.

VNÍMEJ SVĚT VČEL VŠEMI SMYSLY 

POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH VČELKY MEDULKY 

VČELKA A JEJÍ POSLÁNÍ

ŽIVOT PILNÝCH VČEL

Dozvíme se, jak vypadá včelí společenstvo, úkoly 
jednotlivých členů a vzájemná komunikace, o vývoji 
včely. Zjistíme, jaké jsou včelí produkty, jak vznikají 
a k čemu je využíváme – jako praktickou ukázku si 
vyrobíme svíčku. Prohlédneme si úly s živými 
včelami i včelařské pomůcky, práci včel si přiblížíme 
v krátkých filmech. Pracujeme v týmech a poznatky 
si otestujeme v kvízu.

Zamyslíme se nad tím, co a kdo ohrožuje včely, proč 
jsou pro nás nepostradatelné. Dozvíme se, jak 
vypadá včelí společenstvo, úkoly jednotlivých členů, 
o vývoji včely, o včelích produktech a jak vznikají, 
o komunikaci včel, prohlédneme si úly s živými
včelami i včelařské pomůcky, práci včel si přiblížíme
v krátkých filmech.  Pracujeme v týmech a poznatky
si otestujeme v kvízu.

VČELSTVO A JEHO PRODUKTY

ŽIVOT VČELSTVA

Podíváme se na živé včely v úlu a vyzkoušíme si 
některé včelařské pomůcky. Zjistíme, kdo tvoří včelí 
rodinu, jaké úkoly plní její členové, co a jak dokáží 
včely „vyrobit“. V bylinkové zahrádce se naučíme 
rozpoznat bylinky z včelí pastvy a vyrobíme si 
bylinkovou sůl.

VČELA A JEJÍ PASTVA

Dozvíme se, jak vypadá včelí společenstvo, úkoly 
jednotlivých členů, o vývoji včely, o včelích produk-
tech a jak vznikají, o komunikaci včel, prohlédneme si 
úly s živými včelami i včelařské pomůcky, práci včel 
si přiblížíme v krátkých filmech.  Zamyslíme se nad tím, 
co a kdo ohrožuje včely, co by se stalo, kdybychom 
je neměli. Vliv včel na krajinu a náš jídelníček. 
Pracujeme v týmech a poznatky si otestujeme v kvízu.

VÝZNAM VČEL PRO NÁŠ ŽIVOT

PROGRAM PRO ZŠ  »  3. – 5. třída

PROGRAM PRO MŠ, ZŠ  »  od 3 let, 1. – 2. třída

PROGRAM PRO ZŠ  »  6. – 9. třída A STUDENTY

Povíme si, kdo patří do včelí rodiny, na čem včelky 
celý den pracují, jak vzniká med a jak s ním máme 
zacházet. Seznámíme se s vlastnostmi včelího vosku 
a vyrobíme si svíčku. Uvidíme živé včely v prosklených 
úlech a vyzkoušíme si některé včelařské pomůcky. 
V bylinkové zahrádce se naučíme rozpoznat bylinky 
z včelí pastvy. 




