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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.
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MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zahradník
V rámci prográmu získájí děti zákládní informácě o strukturě rěněsáncních záhrád
koncipováných prěděvsím do ruzných právidělných gěomětrických tváru. Budou
prácovát s pojmý záhrádá, záměcká záhrádá, uzitková záhrádá, záhon. Sěznámí sě
s něktěrými trádicními stromý, záhrádními rostlinámi á býlinámi strědověku. Nákoněc si
jědno sěmínko výbráně býliný zásádí do květinácě 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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ZÁKLADNÍ ŠKOLY - 1. STUPEŇ

Zahradní architekt
Prográm děti sěznámí sě zákládní gěomětrickou strukturou á ozdobnými prvký
rěněsáncních záhrád. Budou prácovát prěděvsím s pojmý záhrádá, záměcká záhrádá,
okrásná záhrádá, záhrádní umění, záhon, zivá á nězivá prírodá, torzo á obnová.
Ná zákládě získáných zkusěností návrhnou svou prědstávu okrásně rěněsáncní záhrádý
vimpěrskěho zámku, jějíz pozustátký jsou v místním těrěnu stálě 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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ZÁKLADNÍ ŠKOLY - 1. STUPEŇ

Prohlídka okruhu Horní
zámek s pracovním listem
Pro stársí děti (priblizně vě věku 6-12 lět) jsmě pro prohlídkový okruh Horní záměk
priprávili prácovní list "Horní záměk pro málě návstěvníký" s ukolý, ktěrý si mohou
spolěcně výplnovát v pruběhu prohlídký. Zá správně splněně ukolý dostáně dítě od
pruvodcě sámolěpký, ktěrě si do listu muzě vlěpit. Cělý list zárověn slouzí jáko
omálovánký.

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!

5

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - 2. STUPEŇ
STŘEDNÍ ŠKOLY

Od gotiky po baroko od hradu k zámku
Inspirácí á jědním z hlávních zdroju ědukácního prográmu jsou prostorý státního zámku
Vimpěrk á árchitěktonickě prvký, ktěrě sě v nich dodněs dochoválý. Záci/studěnti získájí
moznost poznát álěspon cást z gotickě, rěněsáncní á bárokní podobý zámku á diskutovát
o jěho proměnách á funkci v jědnotlivých ěpochách. Zárověn dostánou prostor k diskuzi
o těchto umělěckých směrěch oběcně á ědukácní mátěriál, sě ktěrým budou moct znová
později prácovát vě skolě.
Prácovát budou s modělý konkrětních árchitěktonických prvku, jějichz srovnáním sě
soucásnou podobou á s árchěologickými sondámi odkrýjí historickě proměný stávbý
á jějí vývoj. To jim poslězě umozní cělkově rěflěktovát pouzívání árchitěktonických
prvku v jědnotlivých historických obdobích.
Obsáh informácí, ktěrě si z prográmu odněsou, lěktor prizpusobí věku záku/studěntu
á konkrětní trídě.

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.
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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.
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