
 

Interaktivní expozice života včelstva 

Unikátní expozice umístěná v bývalé škole vychází z místní včelařské tradice. Projekt představuje hravým způsobem život včelstva. 
Expozice je doplněna interaktivními prvky, jejichž prostřednictvím získávají návštěvníci informace o životě včel a jejich produktech 
                           Všem typům škol nabízíme programy, které nejen vzdělávají, ale i učí lásce ke včelám a včelařské tradici. 
 

Povíme si, kdo patří do včelí rodiny, na čem včelky celý den pracují, jak vzniká med a jak s ním máme zacházet. Seznámíme se s vlastnostmi včelího 
vosku a vyrobíme si svíčku. Uvidíme živé včely v prosklených úlech a vyzkoušíme si některé včelařské pomůcky. V bylinkové zahrádce se naučíme 
rozpoznat bylinky z včelí pastvy.  
Délka programu: 90 min                    Vstupné: 65,- Kč/1 žák   (každé dítě si odnese nejen zážitek, ale i malý dárek v podobě svíčky) 

je mimo jiné rozšířen o hru, ve které si zahrajeme na včelí roj a vyzkoušíme si práci létavek na rozkvetlé louce.
Vhodné pro předškoláky. 
Délka programu: 100 min                   Vstupné: 70,- Kč/1 žák   (každé dítě si odnese nejen zážitek, ale i malý dárek v podobě svíčky)

  

 

Zjistíme, kdo tvoří včelí rodinu, jaké úkoly plní její členové, co a jak dokáží včely „vyrobit“. Podíváme se na živé včely v úlu. Zkusíme se orientovat 
jako včelky podle čichu, ucítíme vůni vosku a vyrobíme si z něho svíčku, ochutnáme med, zaposloucháme se do zvuků včel a postavíme si včelí úl. 
Délka programu: 90 min                    Vstupné: 70,- Kč/1 žák   (každé dítě si odnese nejen zážitek, ale i malý dárek v podobě svíčky) 

Zjistíme, kdo tvoří včelí rodinu, jaké úkoly plní její členové, co a jak dokáží včely „vyrobit“. Podíváme se na živé včely v úlu a vyzkoušíme si některé 
včelařské pomůcky. Seznámíme se s vlastnostmi včelího vosku a vyrobíme si svíčku. Zahrajeme si na včelí roj a vyzkoušíme si práci létavek na 
rozkvetlé louce.
Délka programu: 100 min                   Vstupné: 70,- Kč/1 žák   (každé dítě si odnese nejen zážitek, ale i malý dárek v podobě svíčky)

 

Podíváme se na živé včely v úlu a vyzkoušíme si některé včelařské pomůcky. Zjistíme, kdo tvoří včelí rodinu, jaké úkoly plní její členové, co a jak 
dokáží včely „vyrobit“. V bylinkové zahrádce se naučíme rozpoznat bylinky z včelí pastvy a vyrobíme si bylinkovou sůl. 
Délka programu: 100 min                   Vstupné: 70,- Kč/1 žák   (každé dítě si odnese nejen zážitek, ale i malý dárek) 
 

Dozvíme se, jak vypadá včelí společenstvo, úkoly jednotlivých členů a vzájemná komunikace, o vývoji včely. Zjistíme, jaké jsou včelí produkty, jak 
vznikají a k čemu je využíváme – jako praktickou ukázku si vyrobíme svíčku. Prohlédneme si úly s živými včelami i včelařské pomůcky, práci včel si 
přiblížíme v krátkých filmech.  Pracujeme v týmech a poznatky si otestujeme v kvízu. 
Délka programu: 90 min                    Vstupné: 70,- Kč/1 žák   (každé dítě si odnese nejen zážitek, ale i malý dárek v podobě svíčky) 

Zamyslíme se nad tím, co a kdo ohrožuje včely, proč jsou pro nás nepostradatelné. Dozvíme se, jak vypadá včelí společenstvo, úkoly jednotlivých 
členů, o vývoji včely, o včelích produktech a jak vznikají, o komunikaci včel, prohlédneme si úly s živými včelami i včelařské pomůcky, práci včel si 
přiblížíme v krátkých filmech.  Pracujeme v týmech a poznatky si otestujeme v kvízu. 
Délka programu: 90 min                    Vstupné: 70,- Kč/1 žák   (každé dítě si odnese nejen zážitek, ale i malý dárek v podobě svíčky) 

 

Dozvíme se, jak vypadá včelí společenstvo, úkoly jednotlivých členů, o vývoji včely, o včelích produktech a jak vznikají, o komunikaci včel, 
prohlédneme si úly s živými včelami i včelařské pomůcky, práci včel si přiblížíme v krátkých filmech.  Zamyslíme se nad tím, co a kdo ohrožuje včely, 
co by se stalo, kdybychom je neměli. Vliv včel na krajinu a náš jídelníček.  Pracujeme v týmech a poznatky si otestujeme v kvízu. 
Délka programu: 100 min                   Vstupné: 70,- Kč/1 žák   (každý student si odnese nejen zážitek, ale i malý dárek v podobě svíčky) 



 
 se projít velkým včelím úlem s obřími plástvemi                    
 si na dotykových monitorech prohlédnout anatomii včely  
 si zahrát kvíz ze života včel pátraček 
 si pustit zvuky včel v úlu 
 si složit puzzle 
 si vyzkoušet pomůcky pro práci včelaře 
 si promítnout filmy o včelách                                                              
 si prohlédnout opravdový včelí úl, bylinkovou zahrádku i domek pro včely 

samotářky 

 

 písemně na e-mail: info@vcelisvet.cz,   
 telefonicky na 724 867 158 (v pracovní dny od 8,00-16,00 hod.) 
 uveďte požadovaný program 
 počet dětí a jejich věk 
 adresu školy 
 jméno, e-mail a telefon kontaktní osoby 
 dohodneme vhodný termín Vaší návštěvy a pomůžeme vybrat program podle schopností a potřeb Vašich dětí 
 v předstihu jednoho týdne nám, prosím, potvrďte účast na objednaném programu telefonicky nebo e-mailem  
 program můžete kombinovat s prohlídkou Vodního domu Hulice (1 km od Včelího světa) 

 

 programu pro jednoho účastníka je vždy uvedeno u daného programu - pedagogický doprovod má vstup zdarma, 
                  v ceně programu je zahrnuto i vstupné do expozice.  

 do expozice bez programu je 30,- Kč/1 žáka, 40,- Kč/ 1 studenta - pedagogický dozor má vstup zdarma,  
výroba svíčky 20,- Kč. 

 

je od 90 – 100 minut/ 1 třída, uvádíme u daného programu. 
Program lze uskutečnit jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách, začátek programu přizpůsobíme Vašim potřebám. 
V časovém rozvrhu počítejte s přestávkou na občerstvení a výměnou tříd (pokud je třída rozdělena do skupin, nebo se třídy vyměňují po návštěvě 
Vodního domu Hulice). 
 

za žáky nese doprovázející pedagog (při dělení třídy do skupin musí být zajištěn pedagogický dozor v každé skupině). 
Doporučujeme předem zjistit možné alergie dětí na pyl, včelí bodnutí a med. 

 

 budova Včelího světa je původní objekt kamenné školy, proto je vhodné mít teplejší oblečení 
 na přání zajistíme teplý oběd 
 pokud si děti dovezou jídlo s sebou, mohou si svačinu sníst u nás 
 děti mohou mít malé kapesné k zakoupení medových nápojů a pochoutek, včelích produktů a literatury, nebo suvenýrů 
 parkoviště je u objektu     
 bezbariérový přístup 
 v těsné blízkosti Včelího světa je pěkné dětské hřiště     

 
                                                   

www.vcelisvet.cz

                                   www. facebook.com/vcelisvet                                        duben – září             út-pá 10-16, so-ne 10-17                                              
                                   Hulice 55, 257 63 Hulice,                                                   říjen                           víkendy a státní svátky 10-16 
                                   tel. 724 867 158                                                                   listopad – březen   pro skupiny po předchozí telefonické dohodě 
                                   e- info@vcelisvet.cz                                                            PRO ŠKOLY              možno i v pondělí i mimo otevírací dobu  

                 GPS:49,709657 15,087617                                                                                    po předchozí domluvě 

mailto:info@vcelisvet.cz
http://www.vcelisvet.cz/

