
Šikulín
KULIHRÁŠEK

Rodný dům J. G. Mendela

Jméno:

RODNÝ DŮM J. G. MENDELA
Rolnický statek, kde se v roce 1822 
narodil J.G.Mendel, nabízí k prohlíd-
ce stálou expozici o jeho životě a díle 
i o kraji, ze kterého pocházel. Komplex 
umožňuje také pořádání seminářů, 
oslav, koncertů i výstav. Je zde i uby-
tovna pro cyklisty, která je vybavena 
kuchyňkou a společenskou místností. 
Rodný dům J. G. Mendela je kulturní 
památkou České republiky.

OTEVÍRACÍ DOBA
1. 4. – 31. 10.  |  po–ne:  900–1700

(začátek poslední prohlídky v 1600)

VSTUPNÉ
dospělý 60 Kč

dítě 30 Kč

Milé děti,
jste moc hodné, že jste 
mne přišly navštívit. 
Byly jste moc šikov-
né. Zde ode mne 
získáváte další malé 
razítko do Vandr-
buchu.  

Mějte se krásně  
a pozdravujte ostatní 
skřítky.
   Ahoj váš
     Kulihrášek

Projekt „Pohádková Odra“ je spolufinancován z Fon-
du mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia 
v rámci INTERREG V-A Česká republika-Polsko.

© Barbora Patáčiková 2015
www.mendel-rodnydum.vrazne.cz 

www.moravskekravarsko.cz
www.facebook.com/pohadkovepoodri

6–104. Včelky jsou velice pilné. Ihned po 
nasbírání pylu letí do svého domečku. 
A mohou doletět až 7 km daleko. Já už 
bych se určitě ztratil.

Zjistěte, zda každá včela trefí  
do svého úlu. Označte je čísly 

podle toho, jaká včelka tam bydlí.
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2.  Pan Johann Gregor Mendel, který se 
v tomto domě narodil, zkoumal na hráš-
cích, jak se sobě podobají.

 > Dokreslete obrázky. 
 > Pojmenujte, co na nich je. 
 > Zakroužkujte hrášek.

Ahoj děti!

Jmenuji se Kulihrášek 
a  bydlím v tomto domě. 
Kdysi jsem tady žil s pa-
nem Mendelem, se kte-
rým jsem si hrál s hráš-
ky. Proto mě pojmenoval 
Kulihrášek.

Budu vás provázet tím-
to místem. Čeká vás hodně 

úkolů, jste připraveny je vy-
řešit? Ale  nebojte se, rád vám s nimi 
pomůžu.

Vydal: Destinační management turistické oblasti 
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. ve spolupráci 
s LTV PLUS a Moravskoslezským krajem.

3. Pan Mendel zkoumal mimo jiné také 
včely. Sledoval, jak sbírají nektar, jak 
se rozmnožují a jak žijí. Upravoval jim 
obydlí a sledoval, jak jim jde jejich těžká 
práce.

Doplň informace na volná místa.

Včely vyrábí ____________________________________

Včely bydlí v ___________________________________

Včely sbírají ____________________________________

1. Jsem to ale neposeda. Hned na začát-
ku jsem se vám někam schoval. Projděte 
si celé muzeum a třeba najdete, kde se 
vám skrývám.

Cesta ke mně je stejně složitá, jako 
od žabky k myšce. Najděte ji.
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