ŽIVÁ VODA MODRÁ
BOTANICKÁ A SLADKOVODNÍ EXPOZICE
NABÍDKA PRO ŠKOLY

I. STANDARDNÍ PROHLÍDKA
Expoziční budova
Pohled do rybníka v hloubce 3 metrů z prosklenného tunelu - charakteristické druhy ryb povodí řeky Moravy
(základní info ke každému druhu plus potravní nároky a vzájemné vztahy).
Nepůvodní - invazivní druhy ryb a želv (hmatové akvárium).
Potok s kaskádami (druhy s vysokými nároky na kyslík) versus mokřadní tůňka bohatá na živiny.
Hmatová výstava keramických ryb s nápisy v Braillově písmu, expozice vodních ptáků a savců.
Venkovní areál
Botanická stezka - typická flóra a základní biotopy některých oblastí Moravy.
Dřeviny lužního lesa, rostliny mokřadů, stromy a keře Chřibů, byliny suché pálavské stráňky.
Moravská "předzahrádka" s okrasnými i užitkovými druhy bylin.
Rostliny postupně doplňujeme cedulkami v Braillově písmu.
Počet osob
1 skupina = do 30 osob. Lze přijmout najednou i větší skupiny do 60 osob (část začíná expozicí v budově, část
v zahradě).
Kapacita podvodního tunelu je ideálně do 30 osob (maximálně 50).
Délka trvání
Expoziční budova s průvodcem přibližně 30 minut, dále individuálně dle zájmu.
venkovní areál s průvodcem přibližně 10 minut, individuálně časově neomezeno.
Dle našich zkušeností je délka standardní prohlídky i s případným nákupem suvenýrů přibližně
60 minut. V případě využití koupaliště 90 minut a déle.

II. TEMATICKÉ PROGRAMY
Na objednání! Pro skupiny do 30 osob. Pouze od října do března. Délka trvání přibližně 45 minut.
Cena dle běžného ceníku.
1. Kapří stezka (prosinec, leden)
ZŠ, vhodné i pro 1. stupeň
Expozice zaměřená na kapra obecného - tzv. kapří stezka.
Kapitální kapři naživo (míra přes metr).
Určování věku kapra podle letokruhů na šupině (lupa, mikroskop).
Seznámení s kapřím jídelníčkem, výtvarné aktivity.
Součástí programu jsou pracovní listy "Putování po Živé vodě s kaprem Jonášem - potravní vztahy" (6 stran).
2. Rybářství a rybníkářství - rybář chovatel (listopad - leden)
ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ
Expozice tematicky zaměřená na výlovy rybníků.
Figurína rybáře - rybníkáře v pracovním oděvu.
Ukázka pomůcek pro výlov rybníka (kesery, vaničky apod.).
Kalendář rybáře - co obnáší práce rybníkáře v průběhu roku.
Umělý chov ryb na našem území (rybníkaření, akvakultury...) - historie a současnost.
Program je doplněn praktickými aktivitami a kvízy.
3. Malé rybářské praktikum - rybář lovec ( listopad - březen)
ZŠ (od 3. třídy) a SŠ
Co musí znát každý rybář.
Základní druhy lovných ryb, lovné techniky.
Historický vývoj rybářských technik od dávné minulosti do současnosti.
Jak a co lovili Velkomoravané, naši dědové a my?
Program je doplněn některou aktivitou z rybářské praxe dle aktuální nabídky (rybářské uzly, navazování
háčku, rybářská alchymie - návnady a nástrahy...).

III. DROBNÉ DOPLŇKOVÉ PROGRAMY K BĚŽNÉ
STANDARDNÍ PROHLÍDCE
Délka trvání 15 - 20 minut. Určeno pro skupiny do 30 osob.
1. Poznej naše listnaté stromy (říjen - květen)
Je možné využít pracovní list zaměřený na 4 základní listnaté stromy (úroveň pro 1. stupeň ZŠ).
Celoročně poznávání stromů podle kůry (hmatová aktivita), určování stromů podle větviček, listů a
pupenů - varianta "naživo" ve venkovním areálu či v zimě varianta "sálová".
2. Poznávání bylinek všemi smysly (duben - květen, září)
Procházka "babiččinou zahrádkou" ve venkovním areálu - ukázky a určování bylin, způsoby jejich použití.
Bylinky hmatem, čichem....doplněno cedulkami s názvy i v Braillově písmu.
V případě zájmu lze připravit širší program s ukázkami, případně ochutnávkami bylinných produktů a
mícháním bylinných směsí. Program je pro menší skupiny a na vlastní odpovědnost. Možno celoročně.
3. Je tu zas tření čas..... (květen - červen)
Instalace s ukázkami různých výtěrových substrátů a příklady některých druhů ryb, které je využívají.
Druhy ryb dle početnosti a velikosti jiker. K dispozici je i stručný pracovní list ( 1 strana).
4. Koupání v přírodním koupališti (mokřad) či brouzdališti
Je možné v rámci prohlídky volně dle zájmu a na vlastní nebezpečí.

Obecné informace
Cena všech programů i prohlídky je dle běžného ceníku.
Celý areál je bezbariérový (možno využít výtah).
Kolektivní prohlídky je nutno objednat předem a dohodnout si konkrétní termín. Jakýkoliv nadstandardní
program je třeba dohodnout před datem Vaší návštěvy.
Kolektivům jsme schopni sestavit i program "na míru" - vyberte si a zkombinute různé nabízené aktivity.
Případně nám sdělte Váš konkrétní zájem. Rádi Vám vyjdeme vstříc.
Těšíme se na Vaši návštěvu a vzájemnou spolupráci!
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