
 

 

Název programu Stručný popis 

Maximální 
délka  

programu  

v minutách 
- 

Další 

informace 

Popis expozice, kde se 

program koná 

Kontakt/rezervace 

programu 

ZOO a BZ Plzeň     

Petrologie 

Seznámení se všemi druhy hornin – 
sedimenty, vyvřelinami a usazeninami, 

konkrétní ukázky v areálu ZOO a 
BZ.Určování  vzorků podle klíče, možnost 

krátkého výukového filmu. Pracovní listy. 

120 minut 

 

program vhodný 

celoročně 

vnitřní prostory 

Environmentálního centra 
Lüftnerka 

a areál ZOO a BZ Plzeň 

http://www.zooplzen.cz/n

ejenskolam/index.php) 

tel.: 378 038 338, 
e-mail: 

urbanovae@plzen.eu 

 

 

Paleontologie 

Vývoj země a života na zemi, od starohor 
po současnost. Vznik zkamenělin, reálné 

ukázky zkamenělin. Porovnávání vzorků 

zkamenělin s dodnes žijícími příbuznými 
druhy. Tvorba sádrových odlitků 

zkamenělin. 

Pracovní listy. 

120 minut 

 

program vhodný 

celoročně 

vnitřní prostory 
Environmentálního centra 

Lüftnerka 

a areál ZOO a BZ Plzeň 

http://www.zooplzen.cz/n

ejenskolam/index.php), 

tel.: 378 038 338, 
e-mail: 

urbanovae@plzen.eu 

 

Zajímavosti ze světa 
cizokrajných rostlin 

Doplnění učiva botaniky pro ZŠ, seznámení 
se s pojmy sukulenty, epifyty, masožravé 

rostliny a jejich reálné ukázky v přírodním 

prostředí botanického skleníku. Didaktické 
hry, možnost prohlédnout a sáhnout si na 

jednotlivé zástupce. 

Pracovní listy. 

120 minut 

 

program vhodný 

celoročně 

vnitřní prostory 
Environmentálního centra 

Lüftnerka 

a areál ZOO a BZ Plzeň 

http://www.zooplzen.cz/n

ejenskolam/index.php), 

tel.: 378 038 338 
e-mail: 

urbanovae@plzen.eu, 

 

Rostlinná společenstva 

Program spojený s ochranou přírody. 
Osvojení si, co je to společenstvo, základní 

typy společenstev – rašeliniště, slaniska, 

váté písky. Chráněné druhy, zákony, 
Červená kniha.  Práce u mikroskopu. 

Pracovní listy. 

120 minut 

 

doporučujeme od 

dubna do září 

vnitřní prostory 

Environmentálního centra 

Lüftnerka 
a areál ZOO a BZ 

http://www.zooplzen.cz/n

ejenskolam/index.php), 

tel.: 378 038 338, 

e-mail: 

urbanovae@plzen.eu 

Ekosystém lesa 

Seznámení s našimi druhy lesa – bory, 

doubrava, základní zástupci – stromy, keře, 
zaměřeno na jarní efeméry.  Systém lesních 

pater. Didaktické hry a činnosti, určování 

stáří dřevin podle letokruhů. 
Pracovní listy. 

120 minut 

 

doporučujeme od 

dubna do září 

vnitřní prostory 
Environmentálního centra 

Lüftnerka 

a areál ZOO a BZ 

http://www.zooplzen.cz/n

ejenskolam/index.php), 

tel.: 378 038 338, 
e-mail: 

urbanovae@plzen.eu 

Botanická zahrada 

hl. m. Prahy 
    

Jehličnany 

Seznámení s našimi domácími i exotickými 

jehličnany přímo v expozicích botanické 

zahrady. Pracovní listy a sbírka šišek. 
 

(v rámci tohoto projektu je až do konce 

června návštěva skleníku Fata Morgana 
zdarma jako bonus) 

 

60 - 90 minut 

program vhodný 

celoročně 

 
venkovní expozice BZ 

 

. 

Věra Bidlová, 

mobil: 736 621 706 

e-mail: 

vera.bidlova@seznam.cz 

 

Naučná stezka přírodním 

areálem botanické zahrady 

Výklad s pracovními listy zaměřený na 

zvláště chráněná území přírody, zajímavé 
rostliny, rostlinná společenstva vřesovišť a 

stepí a geologické zajímavosti Troje. 

 
(v rámci tohoto projektu je až do konce 

června návštěva skleníku Fata Morgana 

zdarma jako bonus) 
 

120 minut 

 

doporučujeme od 

dubna do září 

 

naučná stezka přírodním 

areálem BZ 
 

 

Věra Bidlová, 

mobil: 736 621 706 

e-mail: 
vera.bidlova@seznam.cz 

 

Květ 

Výklad s pracovními listy zaměřený na 

stavbu květu, ukázky zajímavých adaptací, 

způsoby opylování. 
 

(v rámci tohoto projektu je až do konce 

června návštěva skleníku Fata Morgana 
zdarma jako bonus) 

 

do 90 minut 

 

doporučujeme od 

dubna do září 

 
venkovní expozice BZ 

 

. 

Věra Bidlová, 

mobil: 736 621 706 

e-mail: 

vera.bidlova@seznam.cz 
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BZ Flora Olomouc     

 
 

Za rostlinami celého světa I 

 

 
Seznámení s biotopy, ukázky rostlin,  

výklad doplněný pracovními listy. 

 

do 90 minut 

 

doporučujeme od 

dubna do září 

 
 

venkovní expozice BZ 

Radka Puchnerová, 
mobil: 603715574 

e-mail: 
radka.puchnerova@post.cz 

 
 

 

Za rostlinami celého světa II 
 

 

Seznámení s biotopy, ukázky rostlin,  

výklad doplněný pracovními listy. 

 

do 90 minut 

 

doporučujeme od 

dubna do září 

 

 

venkovní expozice BZ 

Radka Puchnerová, 

mobil: 603715574 

e-mail: 
radka.puchnerova@post.cz 

 

 

BZ Děčín 

    

 
 

Jehličnaté a listnaté dřeviny 

Výklad s pracovními listy na téma 
jehličnaté a listnaté dřeviny – vysvětlení 

pojmu, ukázky šišek, plodů, dřev, počítání 

stáří dřevin, seznámení se základními druhy 
jehličnanů a listnáčů, důležité určovací 

znaky. 

120 minut 

 

doporučujeme od 

dubna do října 

 
 

venkovní expozice BZ 

 
Zuzana Jarešová 

e-mail: 

z.jaresova@seznam.cz 
 

 

Jednoděložné a dvouděložné 
rostliny 

Výklad s pracovními listy – vysvětlení 

pojmu jednoděložné a dvouděložné, ukázky 
rostlin a důležitých znaků, procvičení 

tématu formou hry. 

do 120 minut 

 

doporučujeme od 

dubna do září 

 

venkovní expozice BZ, 
ekovýchovné stanoviště 

Zuzana Jarešová 

e-mail: 
z.jaresova@seznam.cz 

 

BZ Tábor     

 

Užitkové rostliny celého světa 

 

Jedinečný hospodářský systém rostlin 

přibližuje návštěvníkům několik stovek 

druhů pěstovaných od pravěku až po 
současnost. Výklad s pracovními listy 

.seznámí s nejzajímavějšími zástupci 
obilovin, zelenin, přadných rostlin apod. 

 

do 120 minut 

 

doporučujeme od 

dubna do září 

 

 

hospodářský systém 
rostlin 

Radoslav Kacerovský, 

mobil: 774128073 

e-mail: 
botgarden@seznam.cz 

 

 
 

Barvířské rostliny 

 

 
Netradiční výklad s pracovními listy a 

ukázkou přípravy barvicích lázní přímo 

v expozicích BZ. 
 

do 120 minut 

 

doporučujeme od 

dubna do září 

 
hospodářský systém 

rostlin 

Radoslav Kacerovský, 
mobil: 774128073 

e-mail: 

botgarden@seznam.cz 
 

 

 

Arboretum 
 

Seznámení se všemi našimi domácími 

druhy jehličnatých i listnatých druhů dřevin. 

Pracovní listy k dispozici, možnost zhotovit 
si herbář listů dřevin. 

do 120 minut 

 

doporučujeme od 

dubna do září 

 

arboretum 

Radoslav Kacerovský, 

mobil: 774128073, 

e-mail: 
botgarden@seznam.cz 

 

 

Masožravé rostliny 
 

Seznámení s láčkovkami, tučnicemi, 

rosnatkami, mucholapkami. Vysvětlení 
pojmu masožravost, typy pastí, ukázky 

jednotlivých druhů masožravek.  

Výklad s pracovními listy. 

do 120 minut 

 

program 

vhodný celoročně 

 

skleníky BZ 

Radoslav Kacerovský, 

mobil: 774128073, 
e-mail: 

botgarden@seznam.cz 
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