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Ú V O D E M 
Nabízíme vám naučně-výchovné programy pro děti a mládež ve věku od čtyř do šestnácti let. 
Programy uskutečňujeme v dopoledních hodinách. Jsou zajištěny odbornými pracovníky DDM 
Olomouc. 
  

Délka programů: 45 minut, v našich prostorách až 60 minut, délku lze upravit podle zájmu a potřeb 
školy. 
 

Místo:  
 DDM: Prostory Pavilonu zájmové činnosti DDM Olomouc, 17. listopadu 47, případně přilehlé 

travnaté plochy a park (jsou to programy náročné na pomůcky či jinak vázané na budovu 
DDM). 

 JAN: Prostory pracoviště DDM Janského + zahrada (programy zde probíhají v pondělí, středu,  
  a v pátek) 
 MŠ, ZŠ: Některé typy programů uskutečňujeme i v prostorách škol (viz nabídka). 
 

Časové vymezení: Pokud není v nabídce uvedeno jinak, všechny programy provádíme přibližně od 
poloviny září do poloviny června.  
Programy na pracovišti Janského 1 probíhají v pondělí, středu a v pátek. Po osobní domluvě je 
možný i jiný termín. 
 

Obsah programů: Programy podle svého obsahu a věku účastníků obsahují prvky poznávací (výklad, 
promítání, pracovní listy …) a herní (soutěže, dramatizace, ekohry), které jsou navzájem propojeny. 
U většiny programů děti obdrží různé materiály (pracovní listy, propagační a informační listy, 
samolepky s obrázky přírodnin). V prostorách Pavilonu zájmové činnosti se děti mohou navíc 
seznámit s různými zde chovanými živočichy (jsou to např. želvy, gekončíci, krajta, axolotli a další 
obojživelníci, činčily a králík, akvarijní ryby, tropický hmyz).  
Během roku probíhají v Galerii DDM různé tematické výstavy, které děti mohou v rámci návštěvy také 
shlédnout.  
 

Účastnický poplatek: Podle délky a náročnosti programu činí 20 Kč až 50 Kč za dítě. 
 Obvykle se hradí v hotovosti na základě příjmového dokladu. 
Ceny programů se mohou v průběhu školního roku změnit ve vazbě na růst cen energií. 
 

Počet účastníků: Podle typu programu 15 až 30 dětí ve skupině, 
 15 je minimální počet pro uskutečnění programu.  
Při realizaci programu s nižším počtem účastníků než 15 je třeba uhradit částku za 15 dětí. 
 

Potřeby dětí: V prostorách pracoviště Janského je nutné mít přezůvky. 
 Oblečení přiměřené náplni programu (hry, malování, pobyt v terénu). 
 

Objednávky programu:  
V objednávce uveďte, prosím, název programu, školu, třídu, jméno a telefon  
na učitele. Programy pro MŠ a ZŠ s lektorem Evou Havlickou se letos konají pouze v prostorách 
pracoviště Janského 1.  
Programy můžete objednávat po celý školní rok nejlépe u lektorů (uvedeni jsou u každého programu 
v tabulce ve sloupci poznámky).  
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
EH = RNDr. Eva Havlická (731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz) 
JM = Mgr. Jaroslav Marx (725 922 621, panda@ddmolomouc.cz) 
KH = Mgr. Klára Hánková (724 977 820, priroda@ddmolomouc.cz) 
DDM – Dům dětí a mládeže Olomouc, 17. listopadu 47, Olomouc 
JAN – Dům dětí a mládeže Olomouc, pracoviště Janského 1, Olomouc 
PZČ – Pavilon zájmových činností DDM Olomouc, 17. listopadu 47, Olomouc 

mailto:janskeho@ddmolomouc.cz
mailto:panda@ddmolomouc.cz
mailto:priroda@ddmolomouc.cz


 
 
 
 
 
  

3 

 

Návštěva u zvířátek  
 Pro děti od 4 do 12 let 

 
 

  
 

Minizoo v Pavilonu 
zájmové činnosti 

Návštěva minizoo spojená s krmením a kontaktními 
ukázkami některých živočichů. Chováme králíky, 
činčily, křečíky, morčata, želvy, krajtu královskou, 
tropický hmyz, obojživelníky a řadu druhů 
akvarijních ryb. 

DDM  
17. listopadu 47 

1 h 20 Kč 
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EXKURZE do přírody 
 Pro žáky 2.–5. třídy, případně úprava pro jiný věk dle domluvy. 

 

Tajemství stromů 

Přírodovědná vycházka v rozáriu a botanické 
zahradě zaměřená na naše i některé cizokrajné 
dřeviny a ptáky parku. Soutěž a hra. 
Sraz v DDM Olomouc. 
 

Rozárium a 
botanická 
zahrada 

(JM) 

2 h 40 Kč 

S námi  
do přírody 

Exkurze na zajímavé lokality v okolí Olomouce, např. 
PR Plané loučky, lomy u Grygova, les Království, 
CHKO Litovelské Pomoraví – lužní les a tůně 
v Horce n/m nebo ve Střeni. Bádání, pozorování, 
hry. V ceně není jízdné. 
 

vybraná 
přírodní 
lokalita 
(JM) 

3–5 h 
podle 

domluvy 
50 Kč 

 

Počet účastníků: Podle typu programu 12 až 30 dětí ve skupině. 
Potřeby dětí: Oblečení přiměřené náplni programu (hry, malování, pobyt v terénu). 
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PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

    

číslo název programu stručný obsah 
místo, 

poznámky 
délka  

vstupné 
pro dítě 

1.  Doteky přírody 

Hravá zastavení ve venkovní 
ekologické učebně (hmatový 
chodníček, dřevěný orchestr, 
stezka obratnosti, pobytové stopy 
zvířat). 

pouze 
květen a 
červen 

JAN 
 (EH) 

1 h 40 Kč 

2.  
Medvídek Brumla 

objevuje les 

Děti se spolu s malým 
medvídkem seznamují s přírodou 
lesa v jednotlivých ročních 
obdobích. 

 JAN, 
DDM 
(EH) 

1 h 40Kč 

3.  Jak se ztratil králíček 

Děti pomáhají malému králíčkovi 
nalézt cestu domů, drobnými 
aktivitami se seznamují s 
prostředím louky, lesa, studánky 
a pole. 

JAN 
 (EH) 

1 h 40 Kč 

4.  
Putování skřítka 

Vodomílka 

Děti spolu se skřítkem poplují 
řekou od pramene až po ústí do 
moře a seznámí se s některými 
rostlinami  
a živočichy vody a břehů.  

 JAN 
 (EH) 

1 h 40 Kč 

5.  
Ježek Bodlinka a 

zatoulaný kaštánek 
Hravé setkání s podzimní 
přírodou. 

JAN 
 (EH) 

1 h 40 Kč 

6.  
Havran Uhlík a 

nafoukaný sněhulák 
Hravé setkání se zimní přírodou. 

 JAN 
 (EH) 

1 h 40 Kč 

7.  
Zajíc Ouško a první 

sněženka 
Hravé setkání s jarní přírodou. 

JAN 
 (EH) 

1 h 40 Kč 

8.  
Housenka Otylka a její 

kamarádi 

Děti se hravou formou seznámí 
se životem malých tvorů, kteří 
často unikají naší pozornosti. 

 JAN 
 (EH) 

1 h 40 Kč 

9.  
Cour a Courek  

na cestách 
 

Pohádkové putování po světě, 
děti se hravou formou seznámí s 
několika typickými živočichy 
jednotlivých světadílů. 

JAN 
 (EH) 

1 h 40 Kč 

10.  Co se děje v lese 

Vydejte se s námi do lesního 
chrámu. Poutavé povídání o lese 
a jeho obyvatelích, plné hádanek i 
pokusů. 

DDM 
(KH) 

1 h 40 Kč 

11.  Vesmírné putování 

Děti se dozví zajímavosti o 
planetách, hvězdách, meteorech, 
kometách a dalších vesmírných 
tělesech. Zjistí, že se jde podívat 
zpátky časem a zkusí si 
představit nekonečné vzdálenosti 
ve vesmíru. 

DDM 
(KH) 

1 h 40 Kč 

12.  
Kameny na Zemi  

i mimo ni 

Příběh kamene. Pohyb světadílů, 
zemětřesení a sopečná činnost. 
Praktické ukázky.  

DDM 
(KH) 

1 h 40 Kč 
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PROGRAMY PRO 1. A 2. TŘÍDU ZŠ 
 

číslo název programu stručný obsah 
místo, 
lektor 

délka  
vstupné 
pro dítě 

1.  Doteky přírody 

Hravá zastavení ve venkovní 
ekologické učebně (hmatový 
chodníček, dřevěný orchestr, stezka 
obratnosti, pobytové stopy zvířat). 

od května 
JAN 

(EH) 
 

1 h 40 Kč 

2.  Ptačí strom 
Hodina vyprávění a her motivovaná 
zajímavostmi ze života některých 
našich ptačích druhů. 

JAN, DDM 

(EH) 
1 h 

40 Kč 

3.  Nad zemí, pod zemí 
Děti se hravou formou seznámí se 
životem malých tvorů, kteří často 
unikají naší pozornosti. 

JAN, DDM 

(EH) 
1 h 

40 Kč 

4.  Co viděla sojka v lese 
Děti pomocí pracovních listů, 
vyprávění a her odhalují některá 
tajemství lesa. 

JAN, DDM 

(EH) 
1 h 

40 Kč 

5.  
Skřítek Lesík a jeho 

kamarádi 

Děti se stávají účastníky pohádky, 
řeší jednoduché výtvarné a 
přírodovědné úkoly. 

JAN 

(EH) 
1,5 h 

40 Kč 

6.  Bylinková pohádka 

Děti se seznámí netradiční formou 
s některými léčivými rostlinami. 
Prakticky si vyzkouší výrobu 
voňavého pytlíčku, dozvědí se něco 
o aromaterapii. 

JAN, DDM 

(EH) 
1 h 

40 Kč 

7.  
Proč má zajíc dlouhé 

uši 

Hravou formou se děti seznámí s tím, 
jak jsou některá zvířata přizpůsobena 
životu v rozličných biotopech a v 
extrémních podmínkách. 

JAN, DDM 

(EH) 
1 h 

40 Kč 

8.  
Cour a Courek  

na cestách 

Pohádkové putování po světě, děti se 
hravou formou seznámí s několika 
typickými živočichy jednotlivých 
světadílů. 

JAN, DDM 

(EH) 
1 h 

40 Kč 

9.  
Zvoní! Zvířátka 

do lavic! 

Děti se hravou formou dozví 
zajímavosti ze života exotických 
živočichů.  

JAN, DDM 

(EH) 
1 h 

40 Kč 

10.  Malovaná příroda 
Formou her a výtvarných činností se 
děti seznamují s rostlinami na louce. 

od dubna 
JAN 

(EH) 
1 h 

40 Kč 

11.  
Putování žabky 

Bufinky 

Děti prožijí s žabkou Bufinkou jeden 
rok, dozví se zajímavosti ze života 
obojživelníků, seznámí se s přírodou 
kolem vody. 

JAN, DDM 

(EH) 
1 h 

40 Kč 

12.  
Jak to chodí 
v mraveništi 

Seznámení s životem v mraveništi i 
kolem něho. 

JAN, DDM, 

(EH) 
1 h 

40 Kč 

13.  Uhádaná hodina 

Děti pracují ve skupinkách, řeší 
hádanky z louky, lesa a rybníka. Jde 
o hádanky poslechové, obrázkové, 
hádanky využívající smyslové 
vnímání. 

JAN, DDM 

(EH) 
1 h 

40 Kč 
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14.  S drumbenem v Africe 
cestování napříč Afrikou, děti si 
společně zabubnují a poznají faunu a 
život v Africe 

JAN, DDM 

(EH)  
1 h 40 Kč 

15.  Co se děje v lese 
Vydejte se s námi do lesního chrámu. 
Poutavé povídání o lese a jeho 
obyvatelích, plné hádanek i pokusů. 

DDM 
(KH) 

1 h 40 Kč 

16.  Vesmírné putování 

Děti se dozví zajímavosti o 
planetách, hvězdách, meteorech, 
kometách a dalších vesmírných 
tělesech. Zjistí, že se jde podívat 
zpátky časem a zkusí si představit 
nekonečné vzdálenosti ve vesmíru. 

DDM 
(KH) 

1 h 40 Kč 

17.  
Kameny na Zemi 

 i mimo ni 

Příběh kamene. Pohyb světadílů, 
zemětřesení a sopečná činnost. 
Praktické ukázky. 

DDM 
(KH) 

1 h 40 Kč 

 
 

 
Programy na pracovišti Janského 1 probíhají v pondělí, ve středu a v pátek. 
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PROGRAMY PRO 3. A 4. TŘÍDU ZŠ 
 

číslo název programu stručný obsah 
místo 
lektor 

 
délka 

 

vstupné 
pro dítě 

1.  
Ztracený sýr potkana 

Pepíka 

Děti ve skupinkách formou hry poznávají 
flóru a faunu města, řeší úkoly související 
s problematikou jejich života. 

JAN 
(EH) 

 
1 h 40 Kč 

2.  Cesta do vesmíru 
Děti si hrají na astronauty a formou her  
a soutěží si osvojí základní informace  
o planetách naší sluneční soustavy. 

JAN 
(EH) 

 
1 h 

40 Kč 

3.  Voda nad zlato 
Koloběh vody a její význam. Jak teče řeka, 
znečišťování vody, obyvatelé vodních 
ekosystémů. 

JAN 

 (EH) 
1 h 

40 Kč 

4.  U nás v Popletově 
Děti hravou formou zkouší řešit 
jednoduché situace související s OŽP. 

JAN, (EH) 1 h 
40 Kč 

5.  Na ostrově 

Formou hry „Na život na ostrově“ 
seznamujeme děti s myšlenkou trvale 
udržitelného života a učíme děti 
spolupráci v kolektivu a samostatně řešit 
problémy. 

JAN 

 (EH) 
1 h 

40 Kč 

6.  Malovaná příroda 
Formou her a výtvarných činností se děti 
seznamují s rostlinami na louce. 

JAN 

(EH) od 
dubna 

1 h 50 Kč 

7.  S drumbenem v Africe 
Cestování napříč Afrikou. Děti si společně 
zabubnují a poznají faunu a život v Africe 

JAN 

(EH)  
1 h 40 Kč 

8.  Ptačí svět 

Děti se seznámí s většinou ptáků, kteří  
v zimě mohou přiletět na krmítko. Dozví 
se, čím je přikrmovat, jak vyrobit ptačí 
budku. Dozví se také něco o našich 
zimních ptačích hostech, poslechnou si 
hlasy některých ptáků. 

DDM 
(JM) 

1–2 h 40 Kč 

9.  Hrajeme si na přírodu 

Děti se prostřednictvím ekologických her 
seznámí se životem některých obyvatel 
naší přírody. Probíhá pouze v září, říjnu, 
dubnu, květnu a červnu. 

DDM 
(JM) 

1–2 h 40 Kč 

10.  Obojživelníci 

Seznámení se všemi druhy obojživelníků 
ČR (druhy, ekosystémy, potrava, 
rozmnožování, jejich ohrožení atp.) – 
promítání fotografií. V DDM živé ukázky. 

DDM, ZŠ 
(JM) 

1–2 h 40 Kč 

11.  Plazi 

Seznámení se všemi druhy plazů ČR 
(druhy, ekosystémy, potrava, 
rozmnožování, jejich ohrožení atp.) – 
promítání fotografií. V DDM živé ukázky. 

DDM, ZŠ 
(JM) 

1–2 h 40 Kč 

12.  Bezobratlí vody 
Seznámení s drobnými obyvateli vodních 
ekosystémů (měkkýši, korýši, hmyz aj.) – 
promítání fotografií, živé ukázky, soutěž. 

DDM 
(JM) 

1–2 h 40 Kč 

13.  Co se děje v lese 
Vydejte se s námi do lesního chrámu. 
Poutavé povídání o lese a jeho 
obyvatelích, plné hádanek i pokusů. 

DDM 
(KH) 

1–2 h 40 Kč 
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14.  Vesmírné putování 

Děti se dozví zajímavosti o planetách, 
hvězdách, meteorech, kometách a dalších 
vesmírných tělesech. Zjistí, že se jde 
podívat zpátky časem a zkusí si představit 
nekonečné vzdálenosti ve vesmíru. 

DDM 
(KH) 

1–2 h 40 Kč 

15.  
Kameny na Zemi  

i mimo ni 

Příběh kamene. Pohyb světadílů, 
zemětřesení a sopečná činnost. Praktické 
ukázky. 

DDM 
(KH) 

1–2 h 40 Kč 
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PROGRAMY PRO 5. A 6. TŘÍDU ZŠ 

číslo název programu stručný obsah 
místo 
lektor 

délka 
vstupné 
pro dítě 

1.  
U nás v 

Popletově 
Děti hravou formou zkouší řešit 
jednoduché situace související s OŽP.  

jen 5. třída 
JAN, (EH) 

1 h 40 Kč 

2.  Na ostrově 

Formou hry „Na život na ostrově“ 
seznamujeme děti s myšlenkou trvale 
udržitelného života a učíme děti 
spolupráci v kolektivu a samostatně 
řešit problémy.  

jen 5. třída 
JAN 
(EH) 

1 h 40 Kč 

3.  
Hrajeme si na 

přírodu 

Děti se prostřednictvím ekologických her 
seznámí se životem některých obyvatel 
naší přírody. Pouze pro 5. ročník, IX-X, 
IV-VI. 

DDM 
(JM) 

1–2 h 40 Kč 

4.  
Cesta kolem 

světa 

Hravé putování po jednotlivých 
světadílech, seznámení s typickými 
biotopy a některými rostlinami a 
živočichy (hry, soutěže, pracovní listy). 

DDM,  
JAN, 

jen 5. třída 
(EH) 

1 h 40 Kč 

5.  Obojživelníci 

Seznámení se všemi druhy obojživelníků 
ČR (druhy, ekosystémy, potrava, 
rozmnožování, jejich ohrožení atp.) – 
promítání fotografií. V DDM živé ukázky. 

DDM,  
ZŠ 

(JM) 
1–2 h 40 Kč 

6.  Plazi 

Seznámení se všemi druhy plazů ČR 
(druhy, ekosystémy, potrava, 
rozmnožování, jejich ohrožení atp.) – 
promítání fotografií. V DDM živé ukázky. 

DDM,  
ZŠ 

(JM) 
1–2 h 40 Kč 

7.  Ptačí svět 

Povídání (spojené s promítáním 
fotografií) o životě ptačích obyvatel 
všech ekosystémů vyskytujících se v ČR, 
jejich ohrožení a ochrana. 

DDM 
(JM) 

1–2 h 40 Kč 

8.  Bezobratlí vody 

Seznámení s drobnými obyvateli vodních 
ekosystémů (měkkýši, korýši, hmyz aj.) 
– promítání fotografií, živé ukázky, 
soutěž. 

DDM 
(JM) 

1–2 h 40 Kč 

9.  Rozkvetlé jaro 
Povídání o jarních rostlinách, spojené 
s promítáním fotografií, hrami a 
výtvarnou činností. 

DDM 
(JM) 

1–2 h 40 Kč 

10.  Co se děje v lese 
Vydejte se s námi do lesního chrámu. 
Poutavé povídání o lese a jeho 
obyvatelích, plné hádanek i pokusů. 

DDM 
(KH) 

1–2 h 40 Kč 

11.  
Vesmírné 
putování 

Děti se dozví zajímavosti o planetách, 
hvězdách, meteorech, kometách a 
dalších vesmírných tělesech. Zjistí, že se 
jde podívat zpátky časem a zkusí si 
představit nekonečné vzdálenosti ve 
vesmíru. 

DDM 
(KH) 

1–2 h 40 Kč 

12.  
Kameny na Zemi 

i mimo ni 

Příběh kamene. Pohyb světadílů, 
zemětřesení a sopečná činnost. 
Praktické ukázky. 

DDM 
(KH) 

1–2 h 40 Kč 
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PROGRAMY PRO 7.–9. TŘÍDU ZŠ 

 

číslo název programu stručný obsah 
místo 
lektor 

délka 
programu 

vstupné 
pro dítě 

1.  Obojživelníci 

Seznámení se všemi druhy 
obojživelníků ČR (druhy, ekosystémy, 
potrava, rozmnožování, jejich 
ohrožení atp.) – promítání fotografií. 
V DDM živé ukázky. 

DDM,  
ZŠ 

(JM) 
1 h 40 Kč 

2.  Plazi 

Seznámení se všemi druhy plazů ČR 
(druhy, ekosystémy, potrava, 
rozmnožování, jejich ohrožení atp.) – 
promítání fotografií. V DDM živé 
ukázky. 

DDM,  
ZŠ 

(JM) 
1 h 40 Kč 

3.  Ptačí svět 

Povídání (spojené s promítáním 
fotografií) o životě ptačích obyvatel 
všech ekosystémů vyskytujících se 
v ČR, jejich ohrožení a ochrana, ptačí 
hlasy. 

DDM 
(JM) 

1-2 h 40 Kč 
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Oddělení přírodních věd DDM Olomouc 
 

Na oddělení přírodních věd pracují kroužky mladých ochránců přírody sdružené 
v oddílu Lidu Medvědího potoka. Celoročně se zde schází přibližně 100 dětí. Dalších 
30 dětí ve věku 5–8 let chodí do kroužků Plšíci, Křemínky a Zelené lístečky. 

Na schůzkách, exkurzích do přírody a na táborech se věnují zejména poznávání 
přírody a pečují o zvířata v naší miniZOO.  
 

Na pracovišti Janského 1 pracují rybářské kroužky a v areálu Zoologické zahrady 
Olomouc se schází ZOO klub. Přihlášky do všech kroužků je možné podávat 
celoročně, nejlépe však v září nebo v lednu. 
 

Další významnou součástí činnosti jsou programy pro děti MŠ a ZŠ. Jsou zaměřeny  
na poznávání přírody, regionální a globální problémy ochrany přírody a životního 
prostředí. 
Celkové spektrum naší činnosti doplňuje nabídka některých akcí, na kterých se 
v tomto školním roce budeme podílet a tímto vás na ně zveme: 
 

2.10. Čmelák Melichar pro malé děti s rodiči Rozárium 

3.10.-4.11. výstava fotografií Příroda Olomoucka PZČ DDM Olomouc 

3.4.-5.5. výstava Poznej a chraň (výtvarné práce dětí)  PZČ DDM Olomouc 

21.4. Den Země pro nejmenší  Rozárium 

28.4.  Základní kolo Zlatého listu v Olomouci 
Botanická zahrada 
a rozárium 

 

PZČ = Pavilon zájmové činnosti 
 

 
Veškeré informace vám podají: 

 
Na pracovišti 17. listopadu 47:  
Jaroslav Marx (725 922 621, panda@ddmolomouc.cz) nebo Klára Hánková  
 
Na pracovišti Janského 1: 
Eva Havlická (585 431 859, janskeho@ddmolomouc.cz) 
 

 

Při naší činnosti spolupracujeme zejména s těmito partnery: 
 

ZOO 
Olomouc 

Centrum 
ekologických 
aktivit města 

Olomouce 
SLUŇÁKOV 

MOP Lid 
Medvědího 

potoka 
Olomouc 

Výstaviště Flora Olomouc, 
a.s. 

Botanická zahrada 
a rozárium 

 

Lesy 
České republiky 

a.s. 

 

mailto:panda@ddmolomouc.cz
mailto:janskeho@ddmolomouc.cz

