
Zahrady a parky
Zámecké nádvoří

 

Edukační PROGRAMY
        I. stupeň ZŠNěkdo raději upravenou zahradu, někdo raději park. 

Dokázali byste sami navrhnout jedno nebo druhé? Pojďte 
s námi proniknout do tajů historie zámeckých zahrad a 
romantických parků. Seznámíme se s principy kompozice 
barokní zahrady a na příkladu veltruského parku si 
představíme anglický typ přírodně krajinářského parku.

Doba konání: duben–říjen
Počet účastníků: max. 30 dětí (3.–5. tř.)
Délka: 120 min
Místo: zámecké nádvoří
Cena: 100 Kč/žák

Kdo jsou Lucky a co jsou barborky? Proč děti obdarovává 
zrovna Mikuláš a kdo byl Ambrož? V programu se děti 
seznámí s lidovými adventními tradicemi, které se z 
povědomí lidí pomalu vytrácejí, kromě známých postav 
poznají i zapomínané Lucky, Barborky a Ambrože. Na 
závěr si děti vyrobí tradiční vánoční ozdobu.

Doba konání: adventní období
Počet účastníků: 20 dětí + pedagogický doprovod
Délka: 90 min
Místo: dům lesního (u hlavní brány parku)
Cena: 100 Kč/dítě
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Vánoce na zámku
SZ křídlo zámku

Advent na vsi
Dům lesního 

Jak se na zámku slavily před sto lety Vánoce? Vydejte 
se s námi na návštěvu k paní hraběnce a panu hraběti 
a podíváme se, co pro ně znamenaly vánoční svátky, jak 
je prožívali a jaké drželi zvyky. Program je určen dětem 
z mateřské a základní školy, srovnáme význam a smysl 
vánočních svátků tehdy a dnes, přiblížíme si postavu Ježíše 
a duchovní a rodinný rozměr Vánoc. Okrajově zmíníme zvyky 
a vánoční pokrmy, které děti mohou porovnat s dnešními, a 
nechybí ani hudební a dramatická složka programu.

Doba konání: adventní období
Počet účastníků: max. 15 dětí/skupina
4 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 60  min
Místo: SZ křídlo zámku
Cena: 100 Kč/dítě 

Více informací naleznete na:
https://www.zamek-veltrusy.cz/cs/vzdelavaci-programy/
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VŠESTUDY

VELTRUSY

SMĚR VŠESTUDY

SMĚR NERATOVICE

HLAVNÍ VSTUP

SMĚR VELTRUSY

SMĚR PRAHA
A KRALUPY

SMĚR TEPLICE

VLTAVA

SMĚR ZÁMEK
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INFOCENTRUM

ZÁMEK

ORANŽERIE 

SOCHA SV. JANA
NEPOMUCKÉHO

LAUDONŮV PAVILON

CHARLOTTINA
KAPLIČKA

HLAVNÍ VSTUPNÍ BRÁNA

POMNÍK RICHARDA
VAN DER SCHOTTA

ŠVÝCARSKÁ HÁJENKA
NAD GROTTOU

DÓRSKÝ CHRÁM

CHRÁM OBRÁNCŮ
VLASTI A PŘÁTEL
ZAHRAD A VENKOVA

SOCHA BOHA MARTA

EGYPTSKÝ PAVILON

SUŠÁRNA OVOCE

HOLANDSKÝ
SELSKÝ DŮM

SBÍRKOVÝ SAD

ČERVENÝ MLÝN

ZANIKLÝ MODRÝ
PAVILON

PAVILON
MARIE TEREZIE
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PARKOVIŠTĚ 1

PARKOVIŠTĚ 2 BÝVALÉ LETNÍ KINO

ZASTÁVKA
KOŇSKÉHO POVOZU

 WWW.ZÁMEK-VELTRUSY.CZ

Orientační plán zámeckého parku Veltrusy

REZERVACE:
edukace.veltrusy@npu.cz
www.zamek-veltrusy.cz

+ 420 778 751 565

ADRESA:
státní zámek Veltrusy

Ostrov 59
277 46 Veltrusy

Školní rok 2022–23
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Edukační programy pro 

                                    I. st. ZŠ

Výprava za lesními zvířaty
Zámecká obora a hájenka

Proč se zámek zamyká?
Laboratorium a okolí

Lidové zvyky
Doba konání: jaro–podzim
Počet účastníků: max. 20-25 dětí 
max. 2 skupiny
Délka: 120 min
Místo: zámecký park
Cena: 110 Kč/dítě

Proč se zámek zamyká?
Doba konání: celoročně
Počet účastníků: max. 15-20 žáků
2 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 90 min
Místo: Laboratorium a okolí
Cena: 100 Kč/žák

Výprava za lesními zvířaty
Doba konání: jaro–podzim
Počet účastníků: max. 20-25 dětí 
max. 1 skupina
Délka: 120 min
Místo: zámecká obora a hájenka
Cena: 100 Kč/dítě

Na zámku před sto lety
Doba konání: únor–listopad
Počet účastníků: max. 15 dětí/skupina
4 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 60 nebo 90 min (s výtvarnou dílnou)
Místo: SZ křídlo zámku
Cena: 80 Kč/dítě nebo 100 Kč/dítě 

Zahrady a parky
Doba konání: duben–říjen
Počet účastníků: max. 30 dětí (3.–5. tř.)
Délka: 120 min
Místo: zámecké nádvoří
Cena: 100 Kč/žák

Jak se asi žilo na zámku před sto lety? Vydejte se s námi 
na návštěvu k hraběti a hraběnce. Nepotkáme sice žádné 
prince a princezny, ale podíváme se, jak na zámku žili 
poslední šlechtici, jak hospodařili anebo jak si užívali chvíle 
volna a zábavy. 

Doba konání: únor–listopad
Počet účastníků: max. 15 dětí/skupina
4 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 60  min nebo 90 min (s výtvarnou dílnou)
Místo: SZ křídlo zámku
Cena: 80 Kč/dítě nebo 100 Kč/dítě (s výtvarnou dílnou)
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Na zámku před sto lety
SZ křídlo zámku
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Advent na vsi 
Doba konání: adventní období
Počet účastníků: 20 dětí + pedagogický 
doprovod
Délka: 90 min
Místo: Dům lesního (u hlavní brány parku)
Cena: 100 Kč/dítě

Vánoce na zámku
Doba konání: adventní období 
Počet účastníků: max. 15 dětí/skupina
4 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 60  min
Místo: SZ křídlo zámku
Cena: 100 Kč/dítě 

Jaká zvířata můžeme potkat v lese? Jak se chovají a jak 
je můžeme pozorovat a chránit? Staňte se ochránci lesa 
a vyrazte s námi po stopách lesních zvířátek. Poznejte 
místa, kudy v lese chodí, naučte se rozpoznat zvuky, které 
v lese můžete slyšet. Poznáte vlastnosti lesních zvířat, 
dokážete pro ně určit správný domeček a můžete si s námi 
na hájence vyrobit masku zvířete a poslechnout bajku o 
veltruské oboře.

Doba konání: jaro–podzim
Počet účastníků: max. 20-25 dětí (max. 1 skupina)
Délka: 120 min
Místo: zámecká obora a hájenka
Cena: 100 Kč/dítě

Náš zámek ukrývá různé poklady, ale největším pokladem je on 
sám. Kdo o něj pečuje a co ho ohrožuje? Žáci prozkoumají prostředí 
interaktivní expozice Laboratorium: Naučná dílna památkové péče. 
V roli badatelů si vyzkouší vědecké přístroje a postupy, které slouží 
k zachování kulturního dědictví. Prohloubí si znalost vlastností 
různých materiálů a chemických, biologických a fyzikálních jevů, 
která mají na tyto materiály vliv. Společně s žáky objevujeme 
zákulisí návštěvnického provozu zámku, které není o nic méně 
zajímavé než jeho historie

Doba konání: celoročně 
Počet účastníků: max. 15-20 dětí/skupina
2 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 90 min
Místo: Laboratorium a okolí
Cena: 100 Kč/dítě

(Čtvero ročních období v zámeckém parku) Víte, jak se odmykají 
studánky, staví májka, hledá svatojánský poklad? Děti si v 
atraktivním prostředí zámeckého parku vyzkouší, jaké lidové 
zvyky se v průběhu roku odehrávaly. Naučí se písničky, říkačky, 
zahrají na hudební nástroje, odemknou studánku, vyzkouší, jak 
se přeskakoval svatojánský oheň, co se dělalo o dožínkách nebo 
dušičkách a zjistí, jak byly lidové zvyky propojené s počasím, 
ročním obdobím a péčí o přírodu.

Doba konání: jaro–podzim
Počet účastníků: max. 20-25 dětí (max. 2 skupiny)
Délka: 120 min
Místo: zámecký park
Cena: 110 Kč/dítě

Lidové zvyky
Zámecký park 3
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