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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,
děkuji vám, že jste se 
na mě přišly podí-
vat! Byly jste moc 
šikovné a zasloužíte 
si nejen pochvalu, 
ale i další razítko 
do Vandrbuchu.  

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
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1.  Pan Johann Gregor Mendel, který 
se v tomto domě narodil, byl zaklada-
telem genetiky – vědy, která se zabývá 
dědičností. Ta zkoumá, jak se podobáš 
mamince nebo tatínkovi. Pan Mendel 
to však zkoumal u hrášků.

Prohlédni si obrázek  
a zakroužkuj 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 tímto 
místem, kde vás čeká 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.

2. Dům, ve kterém jsem si s panem Men-
delem hrál, je hodně velký. Proto na něj 
bylo třeba pořídit i velkou střechu.

Vyzkoušejte si nakreslit 
tašky na střechu.

3. Pan Mendel zkoumal i včeličky. Jistě 
už víte, že včely sbírají pyl z květin. Ten 
pak nosí do svého domečku - do úlu, kde 
z něj vyrábějí med.

Zjistěte, zda každá včelka 
trefí do svého úlu.

P_CZ_Vrazne.indd   2 25.08.2019   17:53:41


