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Chomutovská knihovna - Interaktivní výstava Supermarket SVĚT
Putovní výstava do škol pod záštitou vizuálního umělce Petra Nikla. Instalujte Supermarket SVĚT ve
své škole! Kontakt: supermarketsvet@nazemi.cz, tel.: +420 773 551 300. Unikátní interaktivní výstava
pro střední školy a vyšší ročníky základní školy zve studenty ke zkoumání věcí a globálních souvislostí
jejich výroby, vlastních otázek i postojů.
Na pěti stanovištích s interaktivními předměty a panely studenti doslova zváží své oblečení,
rozeberou mobil v nadživotní velikosti, zaplatí za čokoládu pěstiteli kakaovníku a sledují, kde se
peníze po cestě k němu ztrácejí. Mohou se inspirovat dobrými zprávami o úspěšných snahách lidí,
kteří se pokusili zlepšit něco z problematických okolností mezinárodního obchodování a nakupování.

Městské divadlo v Mostě – Představení Škola základ života
Městské divadlo v Mostě, spol. s r. o., Divadelní 15, 434 01, Most. Autor představení: Jaroslav Žák Robert Bellan, režie: Robert Bellan. Hudební komedie ze studentského života.

Oblastní muzeum v Chomutově – Výstava Ptáčci na krmítku
Palackého 86, 43001 Chomutov. Součástí programu je povídání o podmínkách, které mají ptáci v
zimním období u nás, jakou jim můžeme poskytnout náhradní potravu, a jaké typy krmítek lze k tomu
použít. Pro děti jsou dále připraveny pracovní listy formou zábavných kvízů a malá výtvarná dílna.

Hora Říp – projektové vyučování, program Naše vlast
Poznejte, jací byli slavní hrdinové, myslitelé a panovníci českých dějin. Vydejte se s námi za oživlými
osobnostmi českých dějin a spolu s nimi prožijte den na památné hoře Říp! Setkáme se se svatým
Václavem, mistrem Janem Husem, Janem Ámosem Komenským, Boženou Němcovou, Janem Žižkou z
Trocnova a dalšími. Se všemi v dobových kostýmech, jako by ožili přímo z učebnice. Každý z nich má
pro nás připraven program, při kterém se rozhodně nebudeme nudit. Prožijete výcvik práčat v
husitském boji, vyslechnete kázání v rotundě a zazní česká hymna. V rámci dalších her a úkolů
budeme poznávat naše kulturní památky, státní symboly, města či přírodní krásy naší vlasti. Hlavní
myšlenkou programu je především to, že propojuje poznatky z různých předmětů a pomáhá vidět
věci v souvislostech, navíc využívá smyslové vnímání a rožitek. Děti ve skupinách vyplňují pracovní
listy. Tento program je připraven v duchu projektového vyučování. Program Naše vlast je připraven v
duchu projektového vyučování v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT.

Zámek Nový hrad v Jimlíně – expozice a výšlap na kopec Oblík
První zmínka o panském osídlení pochází ze 13.století, kdy jsou poprvé zmiňováni páni z Jimlína (roku
1267). Nejvýznamnějším představitelem byl rytíř Záviš z Jimlína, který bojoval v bitvě u Kresčaku po
boku krále Jana Lucemburského. Po vyvlastnění v roce 1947 na základě zákona Lex Schwarzenberg
přeměnilo zámek „k obrazu svému“ zemědělské družstvo. Tehdy zmizelo i veškeré zbývající vybavení
a do tohoto období spadá i úplná devastace zámecké kaple a reprezentačních prostor. Dlouhodobě
zanedbaná údržba i neodborné stavební zásahy se projevily na mnoha částech zámku až havarijním
stavem. Základní, často velmi chaotické práce se uskutečnily až po roce 1986, ale patřičné pozornosti
se Nový Hrad dočkal až po roce 1994, kdy přešel pod správu Okresního úřadu v Lounech. V
posledních letech zámek jako majetek Ústeckého kraje (dříve ve správě Oblastního muzea v Lounech,
od ledna 2012 však jako samostatná příspěvková organizace kraje) prochází systematickou
rekonstrukcí.

Mobilní planetárium – vzdělávací filmy dle potřeb učitelů
Hledáte způsob, jak moderně obohatit výuku ve škole? Přemýšlíte o zábavném a smysluplném
programu pro děti i širokou veřejnost? Zajímá Vás vzdělání žáků zábavnou, netradiční formou? První
mobilní planetárium v ČR nabízí sférické promítání vzdělávacích filmů a zábavních full-dome show
(nejen) o hvězdách a vesmíru na planetární kupoli - a to přímo na místě, kam si je objednavatel
pozve.

IQ landia Liberec – volná expozice, laboratoř na téma vody
iQLANDIA je moderní centrum zážitkového učení, tzv. science centrum, kde v centru dění je proces
učení jednotlivce. V deseti expozicích se nachází přes 400 interaktivních exponátů z oblasti
astronomie, geologie, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, techniky i matematiky. Nitranská 410/10,
460 07 Liberec.

Svět knihy Praha – mezinárodní knižní veletrh (realizováno pro žáky
základních škol)
V rámci mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha probíhá každoročně
stovky zajímavých doprovodných pořadů - besed, autogramiád, autorských čtení, dílen, výstav atd.

Národní technické muzeum v Praze
Národní technické muzeum v Praze je největší českou institucí specializovanou na muzejní sbírky
technického charakteru. Muzeum bylo založeno 5. července 1908 jako Technické muzeum Království
českého.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Ralsko – Lesní pedagogika, alce v lese
s lesníkem o lese
Motto: O lese učit v lese. Lesní pedagogika naplňuje RVP a ŠVP: uvádí do praxe Strategii vzdělávání
pro udržitelný rozvoj ČR (2008-2015), podporuje osvojování klíčových kompetencí, naplňuje obsah
průřezových témat. Propojuje les a školu. Lesní pedagogika umožňuje propojit les a školu. Naplňuje
zejména vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. Aktivity lesní pedagogiky jsou
ideální činností pro procvičování klíčových kompetencí, protože se zároveň dotýkají několika školních
předmětů, a tak je mohou ideálně prakticky spojit a procvičovat. Dle domluvy s lesníkem se lze
zaměřit na vyučovací předměty jako je biologie, zeměpis, dějepis, informační technologie,
matematika, fyzika, chemie, český jazyk a literatura, výtvarná a tělesná výchova a výchova k
občanství.

Národní divadlo v Praze – představení Čert a Káča
Národní divadlo v Praze patří mezi nejznámější divadla v České republice. Novorenesanční budova
divadla od Josefa Zítka na rohu Národní třídy a Masarykova nábřeží na Novém Městě, národní
kulturní památka, je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi, jak z hlediska obecně
národněkulturního, historického, tak i z hlediska čistě architektonického. Obě nejzdařilejší opery
Antonína Dvořáka, Čert a Káča i Rusalka, jsou napsány na pohádkové motivy. Spojování lidových a
humorných prvků s lyrickými a fantastickými patří k typickým a stále velmi oblíbeným znakům české
dramatické tvorby.

Hrad Loket
Loket je český hrad, který se tyčí nad řekou Ohří v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. …na Lokti
řádí skřítek Štrakakal, postrach neučesaných dětí? Nahání je s kartáčem a plácá knihou po zádech.
Kamenný královský hrad Loket, je více než 800 let staré sídlo, tyčící se na žulovém masívu, který
obtéká řeka Ohře. Byl založen pravděpodobně jako pohraniční pevnost. Hrad sloužil králům, Šlikům a
pánům z Plavna, loketským měšťanům a v 19. a 20. století také jako vězení. Krátce po roce 1989 byl
otevřen pro veřejnost, prohlídková trasa vede přes expozice porcelánu, sbírky bývalého městkého
muzea, muzeum zbraní až po prostory bývalé věznice, kde je nyní působivá a autentická výstava
útrpného práva.

Putovní výstava Hry a klamy IQ landia
Znáte rychlost své reakce, umíte provést kuličku složitým labyrintem, prolnout svůj obličej s
obličejem svého partnera nebo číst Braillovým písmem? Už jste si s někým šeptali na dálku dvaceti
metrů? To nejsou čáry a kouzla, ale malá část toho, co nabízí výstava Hry a klamy!

Památník Terezín
Terezín je malé pevnostní město nacházející se v okresu Litoměřice, v Ústeckém kraji, pouze 2 km
jihovýchodně od Litoměřic, při řece Ohři nedaleko jejího soutoku s Labem. Město leží na obou
stranách řeky, která je rozděluje na Malou a Hlavní pevnost Terezín. Památník Terezín je
specializovaná česká kulturní instituce, která má za úkol uchovávat památku na oběti nacistické
perzekuce během 2. světové války. Památník byl založen tehdejší československou vládou v roce
1947 pod názvem Památník národního utrpení. Památník Terezín rozvíjí zejméma muzejní, výstavní,
výzkumnou a vzdělávací činnost spojenou s utrpením lidí během 2. světové války a to jak v Terezíně
tak i jinde.

Státní zámek Jezeří
Zámek Jezeří patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Zahrnuje v sobě téměř vše, s čím
se můžete setkat na ostatních zámcích, ale zároveň se od nich, díky pohnutému osudu, zcela odlišuje.
Má za sebou jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou hodnou knížecího sídla, tak
období zmaru a zapomnění. V roce 1996 se stává průkopníkem neobvyklé prezentace – prezentace
neopravené památky, kdy je návštěvník svědkem její postupné proměny. Zámek nabízí tři okruhy:
základní nazvaný zámecké interiéry, okruh s výhledem a okruh bez průvodce – výstavní prostory a
sklepy. Nedílnou součástí posledního okruhu je sklepení - pohádkové bytosti a strašidla.

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná
Rekreační a vzdělávací centrum má sloužit pro vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí a
regionálního rozvoje, uskutečňování takto zaměřených projektů, pořádání seminářů, workshopů,
kurzů, školení apod.

Farma Soběhrdy
Ve Farmaparku chováme zvířátka z farem z celého světa! Není tedy divu, že se u nás potkáte s lamou
krotkou z Jižní Ameriky, s africkými Watusi, kamerunskou ovcí i kozou, velbloudem Dromedárem i
kravičkou Dahome! V Austrálii nesmíme zapomenout na pštrosy Emu! Myslíte, že strkají hlavu
opravdu do písku? Kousek od pštrosů máme také klokánky Bennetovi, ti se bohužel nekrmí, protože
čekají nové přírůstky a nechceme, aby se cítili ohrožení! V Asijské části můžete potkat třeba Jaka
domácího, Kapybaru, velblouda Drabaře, nebo vodní buvoly, kteří se opravdu rádi koupou a velmi
často je můžete zastihnout v jejich jezírku při relaxaci! V Evropské části chováme prasátka kudrnatá
nebo-li Mangalice, nutrie, ovce Ouessantské, kozlíka Girgentánského, oslíka, nebo kozla Karpatského!
Nesmíme zapomenout také na Shetlandského ponyho a Highlandy – kteří jsou jedním z nejstarších
plemen skotu!

ZOO Praha
Zoo Praha je zoologická zahrada v dolní části pražské Troje, otevřená 28. září 1931. Jde o zoo s
moderními pavilony a expozicemi, která se snaží představovat zvířata v podmínkách, které se co
nejvíce blíží jejich přirozenému prostředí, což umožňuje její členitý terén. ,,Tu velkou přednost má
zoologická zahrada, že učí bez moření. Počíná zábavou a končí věděním.“ (prof. Jiří Janda, zakladatel
Zoo Praha)

Docela velké divadlo, Litvínov - Anglické divadlo z Londýna - The Easy
English Theatre
Volné sdružení umělců ve svobodném povolání, kteří spolu pracují jen proto, že se jim chce, vzniklo 1.
září 1996 a dnes sdružuje téměř 40 umělců, kteří se podílejí na jednotlivých inscenacích. Hostující
představení: One day in London je anglické edukativní divadelní představení, které zachycuje jeden
neobyčejný den v životě obyčejného mladíka Chrise. Cílem je studenty zaujmout a cizí jazyk jim
přiblížit tak, aby jim používání angličtiny v reálném životě činilo co nejmenší problémy.

Pražský hrad
Jde o odvěký symbol českého státu, nejvýznamnější českou památkou a zároveň jednou z
nejvýznamnějších kulturních institucí. Hrad byl založen pravděpodobně již někdy kolem roku 880
knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším
souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř 70 000 m² a je také zapsán v
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Hrad tvoří rozsáhlý soubor paláců a
církevních staveb rozmanitých architektonických slohů - od zbytků románských staveb z 10. století
přes gotické úpravy 14. století, zásahy známého slovinského architekta Josipa Plečnika v období 1.
republiky po nejnovější úpravy z konce 20. století.

Letiště Václava Havla Praha
V rámci exkurzí máte unikátní příležitost poznat pracovní zázemí mnoha zajímavých profesí a místa,
kam se běžní cestující nikdy nepodívají. Poznáte provoz letiště, shon na odbavovacích plochách,
seznámíte se s dráhovým systémem, nejmodernější hasičskou stanicí v ČR a dostanete se do těsné
blízkosti letadel. Z několika desítek metrů budete moci sledovat přistání a starty letadel i jejich
odbavování.

Mateřská škola JURTA
Lesní klub Jurta se nachází v klidném prostředí na okraji Nebočad, ve stráni s výhledem na Labe.
Bezprostřední okolí domečku, ve kterém má Klub zázemí, tvoří zahrada s přírodním hřištěm, dále
výběh s oslíky, sad, louka a les. Lesní klub Jurta byl založen v roce 2010 s vydatným přispěním rodičů.
V roce 2013 získává akreditaci a stává se Mateřskou školou Jurta. Zaměřujeme se na nadstandardní
rozvoj dětí dle vzdělávacích plánů, většinu dní volně v přírodě, s citlivým a hodnotným zázemím z
přírodních materiálů. Základním principem lesního klubu je pobyt dětí venku — v terénu i na zahradě.
Práci s dětmi přizpůsobujeme ročnímu období a samozřejmě aktuálnímu počasí. Základem je vhodné
vybavení pro pobyt v terénu, vrstvené oblečení a pevné boty. Když je dítě v suchu, v teple a
najedené, snadno si poradí s podmínkami, které mnohý dospělý vnímá už jako extrémní.Ověřili jsme
si, že pravidelná docházka je lepší než nárazová.

Průmyslová zóna Joseph
Průmyslová zóna Joseph je průmyslová zóna o rozloze 190 ha v katastru obce Havraň. Leží 8 km
jihozápadně od města Mostu, který je jejím majitelem.

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov
Ústav se prezentuje jako významné a v mnohých aspektech zcela jedinečné etopedické zařízení, které
se specializuje nejenom na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy, ale také na léčbu závislostního
chování v rámci Výchovně léčebného programu. Vzhledem k rozsáhlým znalostem a mnohaletým
zkušenostem také nabízíme v rámci Střediska výchovné péče odborné poradenství a pomoc při řešení
potíží.

Další rezervované exkurze v procesu objednávání
Techmánia Plzeň
Svět knihy 2020 pro učitele
Vyšehrad

