Výuka zábavnou formou – historie města Znojma s ochutnávkou
Degustace „vinných moštů“ pro děti v srdci města spojená se zábavným
výkladem o historii Znojma a známých památek v centru města
Buďte součástí nevšední prohlídky historického města Znojma spojené s degustací moštů na
nejkrásnějších vyhlídkách či přímo ve Vlkově věži. Nezapomenutelný zážitek za přítomnosti
zkušeného památkáře a sommeliera.
Trasa nenáročná, doba trvání 1,5 - 2 hod., vhodná pro všechny věkové kategorie.
Plán trasy:
 začátek cesty HORNÍ NÁMĚSTÍ
 přes Slepičí trh na Masarykovo náměstí
 první zastávka Vlkova věž (1 vzorek moštu - Vino HORT)
 druhá zastávka v Rajské vinici (1 vzorek moštu - Vinařství LAHOFER)
 návštěva nádvoří znojemského hradu (1 vzorek moštu - Vinařství LAHOFER a ukončení prohlídky)
Trasu lze upravit dle Vašich požadavků!
Vhodné pro skupiny od 20 až do 60 osob. (z kapacitních důvodů), lze rozdělit na více skupin v jednom
dni.
Během prohlídky se dozvíte zajímavé informace týkající se Znojma. Uslyšíte, jak vznikl název našeho
města, jaké osobnosti zde žily a informace o konkrétních památkách, které jsou dominantou pro město
Znojmo a zároveň cílem mnoha turistů přijíždějících navštívit naše město.
Cena: 60,-/osoba
Cena zahrnuje:
- Program 1,5 – 2 hod.
- Služby průvodce a sommeliera
- Ochutnávka 3 druhů hroznových moštů
- Malý dárek pro děti
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Výchovně vzdělávací cíle komentované prohlídky

Cíle jsou stanoveny tak, aby odpovídaly schopnostem žáků daného věku. Musí být komplexní,
kontrolovatelné, vzájemně soudržné a přiměřené. Tato forma výuky je cílevědomě řízena tak, aby žák
podle svých možností a schopností postupně rozvíjel jednotlivé oblasti svého života. Cílem prohlídky
je:
 Ve stručnosti žáky seznámit s historií města Znojma
 Představit žákům důležitá místa a budovy, která se ve městě Znojmo nachází (jejich původ, vznik,
význam, aj.)
 Z Vlkovy věže ukázat žákům Znojmo z ptačí perspektivy, při níž si mohou žáci uvědomit strategickou
polohu Znojma
 Seznámit žáky se vznikem hroznových moštů – od pěstování vinné révy až po finálový produkt
 Objasnit žákům blahodárný vliv hroznové šťávy pro lidské tělo
 Přispět k tomu, aby si žáci uvědomili důležitost historického odkazu pro současný a budoucí život
 Pomoci žákům najít cestu k naplnění životních cílů spojených s budoucím povoláním

Do komentované prohlídky městem Znojmo, jenž je spojena s řízenou degustací hroznových moštů,
jsou začleněna průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti - Žáci jsou během komentované prohlídky vedeni ke slušnému
a zdvořilému chování, k úctě ke stáří a kulturnímu odkazu, ke vzájemné toleranci, respektu,
spolupráci, naslouchání a dialogu. Získaní poznatky mohou dále využívat v podmínkách reálné praxe
v ČR či v zahraničí, během zpracování různých projektů nebo při zapojení do soutěží v rámci soutěží
na celorepublikové nebo mezinárodní úrovni.
 Člověk a životní prostředí – Cílem je snaha o to, aby si žáci uvědomili, jak důležité je pro jejich život,
ale i pro budoucí generace, dodržování zásad bezpečnosti a ochrana životního prostředí. Výklad
průvodce je koncipován tak, aby u žáků vzbudil zájem a pomohl utvořit pozitivní, odpovědný
a tvořivý vztah k životnímu prostředí. Výklad sommeliera a ochutnávka hroznových moštů má za
úkol žákům přiblížit pozitivní působení vinných produktů na lidský organismus, jak je důležité šetrné
zpracování, které je v souladu s dodržováním zásad životního prostředí a v neposlední řadě je
ochutnávka moštů příjemným zpestřením, občerstvením a relaxací během několikahodinového
výkladu, jenž je spojen s chůzí.
 Člověk a svět práce – Žáci se mohou blíže seznámit s profesí sommelier a průvodce. Na základě
získaných zkušeností a případných odpovědí na otázky ze strany průvodce a sommeliera se mohou
samostatně rozhodnout o své profesní kariéře.
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