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Obecné informace 
Termín konání: květen, červen a září 2017. 

Objednání programu: na emailu vimperk@npu.cz nebo na tel. čísle 

+420 720 120 622. 

Všechny programy probíhají částečně nebo kompletně venku, a to 

i v případě špatného počasí. Je proto třeba, aby účastníci byli teple 

oblečeni. S chladem je třeba počítat i ve vnitřních prostorách. 

S výjimkou Prohlídky okruhu Horní zámek s pracovním listem 

programy neprochází prohlídkové trasy - nejedná se o prohlídku 

doplněnou o aktivity, ale o samostatné programy! 

 

Přejděte na program, který hledáte: 

Mateřské školy 

Základní školy - 1. stupeň 

Základní školy - 2. stupeň 

Střední školy 

 

Další informace o programech naleznete na webové stránce 

https://www.zamek-vimperk.eu/cs/pro-deti. 

https://www.zamek-vimperk.eu/cs/pro-deti
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Zahradník 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V rá mci prográmu zí skájí  dě ti zá kládní  informácě o struktur ě rěněsánc ní ch záhrád 

koncipováný ch pr ěděvs í m do ru zný ch právidělný ch gěomětrický ch tváru . Budou 

prácovát s pojmý záhrádá, zá měcká  záhrádá, uz itková  záhrádá, zá hon. Sězná mí  sě 

s ně ktěrý mi trádic ní mi stromý, záhrádní mi rostlinámi á býlinámi str ědově ku. Nákoněc si 

jědno sěmí nko výbráně  býliný zásádí  do kvě tiná c ě á odněsou. 

Cíl programu: seznámit děti se zahradami státního zámku Vimperk 

a s jejich možnou renesanční podobou, geometrickou strukturou 

renesančních zahrad a sortimentem rostlin pěstovaných 

v užitkových renesančních zahradách.  

Počet účastníků: jedna třída nebo skupina do 20 dětí s pedagogickým 

doprovodem. 

Délka trvání: 45 - 60 minut. 

Místo konání: zahrady zámku Vimperk. V případě nepříznivého 

počasí se program koná v prostorách arkád zahradní budovy saly 

terreny.  

Cena: 40 Kč za dítě, pedagogický doprovod zdarma. 

 

Návaznost na RVP PV:  Program kontinuálně prochází všemi 

vzdělávacími oblastmi RVP PV a rozvíjí všechny základní klíčové 

kompetence předškolního vzdělávání. 
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Zahradní architekt 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - 1. STUPEŇ 

Prográm dě ti sězná mí  sě zá kládní  gěomětrickou strukturou á ozdobný mi prvký 

rěněsánc ní ch záhrád. Budou prácovát pr ěděvs í m s pojmý záhrádá, zá měcká  záhrádá, 

okrásná  záhrádá, záhrádní  umě ní , zá hon, z ivá  á něz ivá  pr í rodá, torzo á obnová. 

Ná zá kládě  zí skáný ch zkus ěností  návrhnou svou pr ědstávu okrásně  rěněsánc ní  záhrádý 

vimpěrskě ho zá mku, jějí z  pozu státký jsou v mí stní m těrě nu stá lě pátrně .   

Cíl programu: seznámit děti se zahradami státního zámku Vimperk 

a s jejich možnou renesanční podobou, geometrickou strukturou 

a ozdobnými prvky okrasných renesančních zahrad.  

Počet účastníků: jedna třída nebo skupina do 20 dětí s pedagogickým 

doprovodem. 

Délka trvání: 60 - 90 minut. 

Místo konání: zahrady zámku Vimperk. V případě nepříznivého 

počasí se program koná v prostorách arkád zahradní budovy saly 

terreny.  

Cena: 40 Kč za dítě, pedagogický doprovod zdarma. 

 

Návaznost na RVP ZV:   Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme, Lidé 

a čas, Rozmanitost přírody. Umění a kultura - Výtvarná výchova. 

Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem. Program rozvíjí 

všechny základní klíčové kompetence základního vzdělávání. 
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Prohlídka okruhu Horní 

zámek s pracovním listem 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - 1. STUPEŇ 

Pro stárs í  dě ti (pr ibliz ně  vě vě ku 6-12 lět) jsmě pro prohlí dkový  okruh Horní  zá měk 

pr iprávili prácovní  list "Horní  zá měk pro málě  ná vs tě vní ký" s u kolý, ktěrý  si mohou 

spolěc ně  výpln ovát v pru bě hu prohlí dký. Zá sprá vně  splně ně  u kolý dostáně dí tě  od 

pru vodcě sámolěpký, ktěrě  si do listu mu z ě vlěpit. Cělý  list zá rověn  slouz í  jáko 

omálová nký.  

Cíl programu: seznámit děti s historií státního zámku Vimperk 

v prostorách Horního zámku. Trasa není vybavena nábytkem, 

pracovní list proto dětem pomáhá soustředit se v místnostech 

na důležité a zajímavé prvky. 

Počet účastníků: jedna třída nebo skupina do 20 dětí s pedagogickým 

doprovodem. 

Délka trvání: 60 - 90 minut. 

Místo konání: okruh Horní zámek. 

Cena: 70 Kč za dítě (pracovní list se samolepkami je v ceně), 

pedagogický doprovod zdarma. K listu zdarma zapůjčíme psací 

podložku a tužku. 

 

Návaznost na RVP ZV:   Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme, Lidé 

a čas. Umění a kultura - Výtvarná výchova. 

Doporučujeme pro děti 2. - 5. třídy! 
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Od gotiky po baroko -

od hradu k zámku 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - 2. STUPEŇ 

Inspirácí  á jědní m z hlávní ch zdroju  ědukác ní ho prográmu jsou prostorý stá tní ho zá mku 

Vimpěrk á árchitěktonickě  prvký, ktěrě  sě v nich dodněs dochoválý. Z á ci/studěnti zí skájí  

moz nost poznát álěspon  c á st z gotickě , rěněsánc ní  á bárokní  podobý zá mku á diskutovát 

o jěho promě ná ch á funkci v jědnotlivý ch ěpochá ch. Zá rověn  dostánou prostor k diskuzi 

o tě chto umě lěcký ch smě rěch oběcně  á ědukác ní  mátěriá l, sě ktěrý m budou moct znová 

pozdě ji prácovát vě s kolě.  

Prácovát budou s modělý konkrě tní ch árchitěktonický ch prvku , jějichz  srovná ní m sě 

souc ásnou podobou á s árchěologický mi sondámi odkrýjí  historickě  promě ný stávbý 

á jějí  vý voj. To jim poslě zě umoz ní  cělkově  rěflěktovát pouz í vá ní  árchitěktonický ch 

prvku  v jědnotlivý ch historický ch období ch. 

Obsáh informácí , ktěrě  si z prográmu odněsou, lěktor pr izpu sobí  vě ku z á ku /studěntu  

á konkrě tní  tr í dě . 

Cíl programu: v autentických prostorách státního zámku Vimperk 

seznámit žáky/studenty se se slohovou vrstevnatostí zámku 

a detailněji s těmito architektonickými prvky – gotickou žebrovou 

klenbou, renesančním záklopových stropem, barokním štukovým 

zrcadlem. 

Počet účastníků: jedna třída nebo skupina do 20 žáků/studentů 

s pedagogickým doprovodem. 

Délka trvání: 90 minut. 

STŘEDNÍ ŠKOLY 
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Místo konání: Vlčkova věž, Dolní zámek. (Program nekopíruje 

prohlídkové okruhy!) 

Cena: 40 Kč za žáka/studenta. 

 

Návaznost na RVP ZV:   Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost - 

Dějepis. Umění a kultura - Výtvarná výchova. Klíčové kompetence: 

k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální. Průřezová 

témata: Osobnostní a sociální výchova.  

Návaznost na RVP G: Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost - 

Dějepis. Umění a kultura - Výtvarný obor. Klíčové kompetence: 

k řešení problémů, komunikativní. Průřezová témata: Osobnostní 

a sociální výchova.  


