
www.frov.jcu.cz, www.mevpis.cz 

Jak k nám doplavete? 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské 
a Informační Středisko ochrany vod Vodňany 
(MEVPIS Vodňany), 
Na Valše 207, 389 01  Vodňany 

(parkování před budovou, vjezd z Říční ulice) 

GPS souřadnice: 49°09'07.5"N 14°10'37.9"E

+420 602 390 634; plachtova@frov.jcu.cz; 

koordinátorka a lektorka vzdělávacích akcí 

Ing. Petra Plachtová 

+420 728 152 581; bocek@frov.jcu.cz; 

lektor vzdělávacích akcí 

Mgr. Miroslav Boček 

MEVPIS je umístěn ve Vodňanech cca 15 minut pěšky 
od autobusového a vlakového nádraží. 

Jsme součástí Krajské sítě environmentálních center KRASEC, z. s. 
a Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.



Putování s kapříkem 
Metlíkem 

Zvedněte kotvy a připlavte k nám... 

Kapřík Metlík Vám povypráví o tom, že být 
rybou není vždy pohádka. Příběhy z knihy 
o kapříkovi Metlíkovi (autora Jana Opatřila) 
dětem poví, jaké to je nosit místo oblečení 
šupiny, kdo všechno žije pod vodou nebo 
u vody a proč je potřeba chránit vodní 
živočichy. 
Program plný her je spojen s ukázkou 
živých ryb a raků. 

Délka programu: 
1,5 hodiny (dle domluvy) 
Místo konání: 
MEVPIS Vodňany nebo u Vás v MŠ 
Maximální počet dětí: 30 
Věk dětí: 3 – 6 let 
Cena programu: 
40 Kč (na MEVPISu), 50 Kč (ve Vaší MŠ) / 1 dítě

Tajemství vody 

Co je voda, k čemu ji potřebujeme a odkud 
se bere v naší domácnosti? Děti doprovodí 
vodu z kohoutku do kanálu a dále přes 
čističku odpadních vod do řeky a zpět. 
Dozvědí se, jak se voda čistí, proč je 
důležité hospodařit s vodou šetrně a jak 
k tomu můžeme přispět v každodenním 
životě. Program zahrnuje řadu pohybových 
a zážitkových aktivit, pokusy s vodou 
a jednoduché formy dramatiky. 

Délka programu: 
1,5 hodiny (dle domluvy) 
Místo konání: 
MEVPIS Vodňany nebo u Vás v MŠ 
Maximální počet dětí: 30 
Věk dětí: 4 – 6 let, určeno spíše 
pro předškoláky 
Cena programu: 
40 Kč (na MEVPISu), 50 Kč (ve Vaší MŠ) / 1 dítě 

Kam plují ryby? 

O tajemném životě úhořů, jejich vodních 
kamarádech i nepřátelích, které na své 
cestě potkávají. Děti navštíví venkovní 
hřiště, které je věnované putování úhořice 
Uršuly z Lipna do Sargasového moře a zpět. 
Děti se hravou formou dozvědí 
o obyvatelích (pod)vodního světa a jejich 
ekologii. Čeká je plno úkolů, doplňování 
pracovních listů a pohybové aktivity. 

Délka programu: 
1,5 hodiny (dle domluvy) 
Místo konání: 
MEVPIS Vodňany 
Maximální počet dětí: 30 
Věk dětí: 3 – 6 let 
Cena programu: 
40 Kč / 1 dítě (doprava hrazena MŠ) 


