
Interaktivní výstavy k zapůjčení nejen do škol

V roce 2015 - 2016  byli díky podpoře a spolufinancování z prostředků Zlínského kraje vytvořeny dvě 
interaktivní výstavy nazvané Krajina v proměnách a Život s hmyzem.

Interaktivní výstavy lze zapůjčit nejen do škol, ale i dalším organizacím a subjektům. Obě dvě výstavy je 
možné objednat i jako výukový program. Veškeré pomůcky k výstavám jsou umístěny do přenositelných 
boxů.  Pokud nemáte možnost, kam výstavy umístit, nabízíme zapůjčení nástěnek, na kterých lze výstavy 
prezentovat. Součástí každé výstavy je manuál, díky kterému zvládnete provést návštěvníky výstavou i 
vy.

Výstava „Život s hmyzem“ přibližuje hravou a interaktivní formou svět hmyzu. 
Dozvíte se:

- jak vypadá hmyz z blízka 
- jak se liší např. od pavouků
- kde se s ním můžete setkat
- proč jsou některé druhy chráněné
- hmyzí rekordy

Můžete si vyzkoušet:
- poskládat „hmyzáka“
- hledat hmyz v lučních a vodních senzory boxech
- nasadit hmyzí brýle 
- hmatem vyzkoušet různé druhy hmyzích tykadel a mnohé další.

Pro rodiče s dětmi proběhla na podzim 2015 akce s názvem „Podzimní uspávání broučků“, kdy se děti 
nejen něco o hmyzu dozvěděly, ale samy nebo za pomoci rodičů vyrobily „hmyzí domečky“. V rámci 
projektu proběhly výukové programy na 1. stupni Základní školy ve Starém Městě, kterých se účastnili 
žáci prvních, druhých a čtvrtých tříd v počtu 130 žáků. Výstava „Život s hmyzem“ již byla prezentována 
16. 4. na Staroměstském Dnu Země, 29. 4. a 30.4 v rámci Dne Země v REC Group v kongresovém sále. 
V měsíci červnu budete moci výstavu shlédnout 10. 6. 2016 na Dnu pro přírodu ve Zlínském kraji na 
hradě v Malenovicích.

Druhá výstava nazvaná „Krajina v proměnách“ poukazuje na změny v krajině. Výstava byla 
prezentována na 2. stupni Základní školy ve Starém městě. Výstavou prošlo přes 200 žáků této školy.

Dozvíte se: 
- Jak se krajina vytvářela a jak se měnila v čase
- Jak funguje v krajině člověk a jak na jeho zásahy reagují zvířata a ostatní organismy
- Jak je to s vodou v krajině a odkud se bere ta pitná
- Co je to povodeň a jaké jsou její příčiny
- Jak se v krajině neztratit

Můžete si vyzkoušet: 
- Vytvořit model přírodní nebo kulturní krajiny
- Prozkoumat půdu z blízka
- Vytvořit koloběh vody v sáčku
- Orientovat se v mapě

11. 6. můžete výstavu "Krajina v proměnách" navštívit v rámci mezinárodního ekologického 
festivalu TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE.
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