Nabídka výletu pro základní školy
medové zážitky z Perníkové chaloupky

PERNÍKOVÁ
CHALOUPKA

pod Kunětickou horou u Pardubic
(z Prahy hodinu cesty po D11)
ZÁKLADNÍ PROHLÍDKOVÝ OKRUH
PERNÍKOVNÉ 2016: 60,-Kč/ KAŽDÁ OSOBA
(DĚTI I PEDAGOGICKÝ DOPROVOD)
CENA ZAHRNUJE PERNÍČEK OD JEŽIBABY,
POHLEDNICI A PROHLÍDKU EXPOZIC
Dovolujeme si vám nabídnout atraktivní
program, jehož základní délka trvá přibližně
60 minut a který zahrnuje návštěvu všech
expozic MUZEA PERNÍKU A POHÁDEK:
začneme prohlídkou Vězení pro zloděje
perníku s prstovým tlustoměrem, následuje
expozice vesničky z perníku Perníkov s
neobvyklým zamyšlením nad pohádkou O
perníkové chaloupce, putování Pohádkovým
lesem uvnitř budovy do Perníkářské dílny,
kde vám paní Ježibaba ukáže, jak se pečou
voňavé perníčky, a dále pak cesta do
Medového ráje s více než tisícem perníků
z různých koutů Čech, Moravy a Slezska.
Cesta pak pokračuje přes Ježíškovo nebe a Pohádkové peklo až do Útulny „U všech čertů“. Během
tohoto putování si děti mohou nakoupit perníky k jídlu i pro ozdobu a na konci cesty mají také
možnost si zakoupit občerstvení a upomínkové předměty.

Pro žáky 2. stupně ZŠ je obsah upraven, aby přinesl zajímavé informace o tradičním
perníkářském řemesle, o Pardubickém perníku a o výrobě perníku kdysi a dnes …
U Perníkové chaloupky můžete prožít celý den. V lesním areálu je umístěno několik pohádkových
venkovních expozic, můžete posedět u Ohniště pro 12 měsíčků a opéci si dovezené nebo objednané
uzeniny. Další informace a fotogalerie najdete na www.pernikova-chaloupka.cz
V sousedství Perníkové chaloupky se nachází Státní hrad Kunětická hora s nádherným výhledem na
Krkonoše i Orlické hory (v případě příznivého počasí), obora s jeleny, daňky, muflony, zubrem,
pštrosy, kozami a ovcemi.
V nedaleké 250 m vzdálené Restauraci pod Kunětickou horou (tel. 466 416 274, www.podkunkou.cz)
lze objednat oběd se speciálním menu pro školní zájezdy.
Výchovně-vzdělávací cíle:


etická výchova (Jeníček s Mařenkou nepoprosili o perníček, ale kradli a lhali, že to větříček...)



vlastivěda s historií (pečení staročeských perníků z forem, Pardubický perník kdysi a dnes)



výtvarná výchova (dřevěné formy, zdobené perníky, dekorace, tvůrčí dílna tlačených perníků)

Rozšířená varianta včetně tvůrčí dílny tlačených perníků :
ZÁKLADNÍ PROHLÍDKOVÝ OKRUH + PERNÍKÁŘSKÁ DÍLNA
PERNÍKOVNÉ 2016: 100,-Kč/ KAŽDÁ OSOBA (DĚTI I PEDAGOGICKÝ DOPROVOD)
CENA ZAHRNUJE PERNÍČEK OD JEŽIBABY, POHLEDNICI A PROHLÍDKU EXPOZIC
+ MOŽNOST VYROBENÍ 1KS TLAČENÉHO PERNÍKU U PANÍ JEŽIBABY
Prohlídka MUZEA PERNÍKU A POHÁDEK
je stejná jako v prvním případě. Navíc získáte
možnost si pod vedením Paní Ježibaby vyrobit
tlačený perník z dřevěné formy. Děti si perník
z medového těsta samy vytlačí a samy okrojí.
Paní Ježibaba jim perníček potom upeče a děti
si tak svůj vlastnoručně vyrobený perník
odvezou domů. Jedná se o menší motivy srdcí,
zvonečků, podkoviček, zvířátek, andělů apod.
Tlačené perníky jsou zhotoveny z medu,
mouky a skořice. Jsou ovšem po upečení velmi
tvrdé a slouží spíše k dekoraci.
Tuto variantu návštěvy Perníkové chaloupky lze nabídnout pouze v omezeném množství termínů
(březen – duben, září – říjen) a je nutno pro ni vyhradit minimálně dvojnásobný časový prostor.
OBJEDNÁVKY ZÁJEZDŮ přijímáme na tel. číslech 466 612 474 nebo 602 413 134 .
Pokud nezvedneme telefon, věnujeme se nějakému zájezdu. Zkuste to, prosím, později.

Těšíme se na Vaši návštěvu
a věříme, že budete spokojeni.
Jistě se k nám budete rádi vracet.

