Centrum ekologické výchovy
Ochrany fauny ÈR o.p.s.

NABÍDKA
PROGRAMÙ
2017 / 2018
PRO MATEØSKÉ, ZÁKLADNÍ A STØEDNÍ ŠKOLY
Pomáhejte s námi!
Výbìrem programu, èi svou návštìvou u nás,
pøispíváte na další chod záchranné stanice
pro volnì žijící živoèichy
z Vašeho regionu.

Øíjen – Bøezen
pøijedeme za Vámi do školky, školy
v prosinci se výukové programy nekonají
Duben – Záøí
pøijeïte nás navštívit do stanice v Hrachovì u Sedlèan
Kvìten- Záøí
mùžete navštívit motýlárium Votice

SLOVO ÚVODEM
Vážení pedagogové a vedoucí dìtských organizací,
jako každý rok, tak i letos se Vám dostává do rukou nový katalog výukových programù a akcí
Ochrany fauny ÈR pro školní rok 2017/2018, které mohou probìhnout pøímo ve vaší tøídì.
Také jistì nebudete zklamáni, rozhodnete-li se navštívit areál Ochrany fauny ÈR v Hrachovì,
nebo se jedná o jedno z nejmodernìjších zaøízení urèené k péèi o zranìné volnì žijící živoèichy
v Èeské republice. Je možné též navštívit novì vybudované Motýlárium ve Voticích.
V obou areálech je možné kombinovat prohlídku expozice s výukovým environmentálním programem.
Kdekoliv se s Vámi setkáme, bude nám potìšením a vynaložíme maximum sil k Vaší spokojenosti.
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VÝPOÈET CESTOVNÉHO
Cestové do Vaší mateøské školy, základní èi støední školy
je poèítáno vždy z Hrachova u Sedlèan. Cena za 1 km èiní 4 Kè.
Ochrana fauny ÈR o.p.s.
Hrachov 13
262 56 Svatý Jan
info@ochranafauny.cz
www.ochranafauny.cz
tel. 603 549 125
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VÝUKOVÉ PROGRAMY

PRO MATEØSKÉ ŠKOLY
Výukové programy jsou pøipravovány aktivní formou, pøi které jsou
dìti seznamovány s daným tématem pomocí jednoduchých her.
Pøipravené aktivity u dìtí procvièí smyslové vnímání, jejich rychlost,
smysl pro orientaci, pamì, obratnost i postøeh. Závìr programù je
vìnován výtvarné èinnosti a pøedání diplomkù (kartièek) na památku.
Výukový program je urèen pro všechny tøídy mateøské školy a 1. tøídy
základních škol. Délku i náplò programu lze pøizpùsobit dle vìku dìtí.
Na výukový program pøijede lektor do školy, nebo je možné pøijet
s dìtmi do Centra Ochrany fauny ÈR v Hrachovì u Sedlèan èi Motýlária
Votice a kombinovat výklad lektora s exkurzí po záchranné stanici.

Délka jednoho výukového programu je 90 minut.
Maximální poèet dìtí ve skupinì je 25, pøi vìtším poètu dìtí je možné
oduèit 2 výukové programy po sobì.
Cena výukového programu pro jednoho žáka je 40,- Kè + cestovné.

V každém mìsíci mùžete vybírat
nìkterý z doporuèených výukových
programù.
Programy jsou sestaveny
a doporuèeny pro daný vìk,
øídit se však budeme Vaším pøáním.

Pro mladší dìti:
ØÍJEN

Øíjen – Babí léto
Øíjen – Co je to kompost?
Víte co patøí do kompostu a co ne? Proè je dobré
kompostovat? Seznamte se, se životem
nejdùležitìjších organismù na zemi - žížalami.
Souèástí programu je ukázka živoèichù žijících
v kompostéru.

NOVÝ

Dìti se dozví, co je to „babí léto" a spoleènì
s pavouky usoukáme pavuèinky. Dále si
povíme o pøípravách nìkterých zvíøátek
na zimu. Poznáme druhy, které si užívají
zimních radovánek a naopak ty, které celou
snìhovou nadílku prospí. Nezapomeneme
ani na ty, kteøí odlétají do teplých krajin.

PAD

LISTO

Listopad – Život ve vodì

Listopad – Cesta do podzemí
Víte, že pod našima nohama žije mnoho
stovek živoèichù? Znáte je? Vydejte se s námi
do podzemí a spoèítejme nohy stonožkám.
Program zahrnuje i povídání o vzniku pùdy.

NOVÝ

Nauèíme se, co je to voda, a zda je dùležitá pro
život na Zemi. Promìníme se v kapièky a spoleènì
probìhneme kolobìhem vody v pøírodì. Názornì
si ukážeme nìkteré podoby vody. Seznámíme
se s živoèichy, kteøí žijí pod i nad vodní hladinou
a jako rybáøi se pokusíme pojmenovat své úlovky.

VÝUKOVÉ PROGRAMY

PRO MATEØSKÉ ŠKOLY
Pro mladší dìti:
LEDEN
Leden – Život v mraveništi
Spoleènì se seznámíme se životem mravencù
a nahlédneme do dìní v mraveništi. Znáte
všechny obyvatele nejstarších státù na svìtì?
Víte, že mravenci jsou svým zpùsobem života
docela podobní nám, lidem? Výukový program
je zamìøený na rozvoj a podporu spolupráce
v dìtském kolektivu.

Leden – Domeèky
I každé zvíøe potøebuje mít svùj domeèek
a úkryt. S dìtmi si povíme, jak vypadají
domeèky rùzných zvíøat a z èeho si je staví.
Také se dozví, kde a jak si hledají potravu.
Vyzkouší uplést ptaèí hnízdo nebo lovit
potravu jako liška.

NOVÝ

ÚNOR
Bøezen – Kamarádi z luk a polí
Dìti se seznámí se zvíøátky, která žijí na louce
a základními druhy luèních kvìtin. Nauèí se
poznávat nejbìžnìjší druhy savcù, plazù a hmyzu
žijícího na loukách a polích. Hravou formou
si vyzkouší, jak taková zvíøátka žijí a co jedí.
Na konci si s dìtmi udìláme výrobek na památku.

NOVÝ

Únor – Les pohádek
Pohádkové bytosti nás provedou lesem plným
kouzel a tajemna. Opravdu v podveèer u rybníka
skøehotá vodník? Máme se bát po setmìní
hejkala? Tento program má u dìtí nejen
probudit fantazii, ale také jim vysvìtlit nìkteré
mýty a pravdìpodobný dùvod jejich vzniku.

EN

BØEZ

Únor – Z ptaèí perspektivy
Dìti se nauèí poznat nejbìžnìjší druhy našich ptákù,
dozví se nìco o jejich specifické stavbì tìla a peøí.
Pomocí her si získané informace upevní a vyzkouší.
Na konci si s dìtmi udìláme výrobek na památku.

NOVÝ

Bøezen – Dobrý den Otakárkovi
V tomto programu navštívíme rodinu Otakárkových.
Podrobnì se seznámíme s jejich dìtmi rùzného vìku,
jejich hmyzími pøáteli, ale i obávanými nepøáteli.
Co hrozí motýlkùm v naší pøírodì? Proè jich ubývá
a kam se ztrácí jejich pøirozené prostøedí?

celoroènì- Vèelka
Kdo je vèelaø, v èem spoèívá jeho práce, jak
to vypadá v úlu, jak rozpoznáme jeho obyvatele?
Všechny tyto otázky si zodpovíme v programu
vìnovanému tajuplnému životu vèel. Zahrajeme
si na vèelky èistièky, stavitelky i létavky. Prozradíme
si, jaké produkty vèelky v úlu vyrábí a jeden z nich
ochutnáme.

VÝUKOVÉ PROGRAMY

PRO MATEØSKÉ ŠKOLY
Pro pøedškoláky:
ØÍJEN
Øíjen – Zelenina nevyrostla v obchodì
Øíjen – Co je to kompost?
Víte co patøí do kompostu a co ne? Proè je dobré
kompostovat? Seznamte se, se životem
nejdùležitìjších organismù na zemi - žížalami.
Souèástí programu je ukázka živoèichù žijících
v kompostéru.

Za pomoci pokusù a pozorování zjistíme, jak vyroste
rostlinka a co potøebuje k životu. Zahrajeme si na malé
zahradníky a pøesvìdèíme se o našich znalostech
o rostlinách, které si každý mùžeme vypìstovat
na zahrádce.

NOVÝ

PAD

LISTO

Listopad – Život ve vodì

Listopad – Cesta do podzemí
Víte, že pod našima nohama žije mnoho
stovek živoèichù? Znáte je? Vydejte se s námi
do podzemí a spoèítejme nohy stonožkám.
Program zahrnuje i povídání o vzniku pùdy.

NOVÝ

Nauèíme se, co je to voda, a zda je dùležitá pro
život na Zemi. Promìníme se v kapièky a spoleènì
probìhneme kolobìhem vody v pøírodì. Názornì
si ukážeme nìkteré podoby vody. Seznámíme
se s živoèichy, kteøí žijí pod i nad vodní hladinou
a jako rybáøi se pokusíme pojmenovat své úlovky.

LEDEN
Leden – Život v mraveništi
Spoleènì se seznámíme se životem mravencù
a nahlédneme do dìní v mraveništi. Znáte
všechny obyvatele nejstarších státù na svìtì?
Víte, že mravenci jsou svým zpùsobem života
docela podobní nám, lidem? Výukový program
je zamìøený na rozvoj a podporu spolupráce
v dìtském kolektivu.

NOVÝ

Leden- Zima v lese
I v zimních mìsících se v pøírodì kolem nás dìje
mnoho zajímavého. Jaká zvíøátka v zimì spí, která
mohou vidìt u krmelce, co mohou dávat jako
krmení do krmelce? To všechno se dìti dozví
v tomto výukovém programu.

VÝUKOVÉ PROGRAMY

PRO MATEØSKÉ ŠKOLY
Pro pøedškoláky:
ÚNOR
Únor – Je mrtvé døevo mrtvé?
Je kláda v lese nepoøádek nebo domov stovek
broukù? Seznamte se s nejohroženìjšími
„hmyzáky” v naší krajinì. Má snad roháè rohy?
Kdo je tesaøík? Výukový program podnìcuje
u dìtí zvídavost. Mimo jiné se seznámí s lupou
a se svìtem pod ní. Jedná se o badatelsky
zamìøený program.

Únor – Otravy èíhající v pøírodì
I v pøírodì na zvíøata i lidi èíhá nebezpeèí škodlivých látek.
Pomocí her se dìti nauèí, jak se mají chovat v pøírodì
a na co si mají dávat pozor. Pochopí, že i odhozené
odpadky mohou pro zvíøátka znamenat velký problém.

NOVÝ

EN

BØEZ

Bøezen – Dobrý den Otakárkovi

Bøezen – Z ptaèí perspektivy
Dìti se nauèí poznat nejbìžnìjší druhy našich ptákù,
dozví se nìco o jejich specifické stavbì tìla a peøí.
Pomocí her si získané informace upevní a vyzkouší.
Na konci si s dìtmi udìláme výrobek na památku.

NOVÝ

V tomto programu navštívíme rodinu Otakárkových.
Podrobnì se seznámíme s jejich dìtmi rùzného vìku,
jejich hmyzími pøáteli, ale i obávanými nepøáteli.
Co hrozí motýlkùm v naší pøírodì? Proè jich ubývá
a kam se ztrácí jejich pøirozené prostøedí?

celoroènì- Vèelka
Kdo je vèelaø, v èem spoèívá jeho práce, jak
to vypadá v úlu, jak rozpoznáme jeho obyvatele?
Všechny tyto otázky si zodpovíme v programu
vìnovanému tajuplnému životu vèel. Zahrajeme
si na vèelky èistièky, stavitelky i létavky. Prozradíme
si, jaké produkty vèelky v úlu vyrábí a jeden z nich
ochutnáme.

VÝUKOVÉ PROGRAMY

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Výukové programy jsou pøipravovány tak, aby dìti byly seznamovány
aktivní formou s daným tématem pomocí diskuze, samostatných
úkolù a her. Prostøednictvím pøipravených aktivit budeme rozšiøovat
znalosti žákù o daných okruzích. Programy jsou pøizpùsobeny vìku
dìtí. Na výukový program pøijede lektor do školy, nebo je možné
pøijet s dìtmi do Centra Ochrany fauny ÈR v Hrachovì u Sedlèan
a kombinovat výklad lektora s exkurzí do záchranné stanice.

Délka jednoho výukového programu je 90 minut.
Maximální poèet dìtí ve skupinì je 25, pøi vìtším poètu dìtí je možné
oduèit 2 výukové programy po sobì.
Cena výukového programu pro jednoho žáka je 40,- Kè + cestovné.

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ 1. STUPEÒ
Vydra
Program seznámí žáky s vydrou a jejím zpùsobem života.
Povíme si o tom, jak je vydra pøizpùsobena životu ve vodì,
a kdo patøí mezi její pøíbuzné. Pod mikroskopem budeme
pozorovat vydøí srst, nebo rybí šupiny. Nebude chybìt
ani zmínka o dalších živoèiších, které mùžeme v blízkosti
vody pozorovat.

Vèelka
Kdo je vèelaø, v èem spoèívá jeho práce, jak
to vypadá v úlu, jak rozpoznáme jeho obyvatele?
Všechny tyto otázky si zodpovíme v programu
vìnovanému tajuplnému životu vèel. Zahrajeme
si na vèelky èistièky, stavitelky i létavky. Prozradíme
si, jaké produkty vèelky v úlu vyrábí a jeden z nich
ochutnáme.

Naše smysly
V programu procvièíme pomocí jednoduchých her všechny
naše smysly. Narazíme i na téma nevidomých lidí a pokusíme
se na chvíli zažít, jak se asi cítí a jaké nástrahy na nì èíhají.
Jak se èlovìku zmìní vnímání svìta, pokud jeden ze smyslù
je postižen nebo zcela chybí?

Život ve vodì a kolem ní
Žáci se nauèí co je to voda, zda je pro život na Zemi nutná.
Pomocí kapièky vody se seznámí s kolobìhem vody v pøírodì.
Nauèí se také jaké rostliny a živoèichy mohou spatøit v blízkosti
vody. Na závìr programu si vše zopakují pomocí nauèné hry.

Krajina v ohrožení
Zemìdìlskou krajinu, jak ji znali naši pøedci,
už témìø neuvidíme. Pøíroda kolem nás
se neustále promìòuje. Žáci se nauèí, jak
vypadala krajina o mnoho let døíve a jak
vypadá v souèasné dobì. Zamyslí se nad
zemìdìlstvím a jeho vlivem na okolní krajinu
a živoèichy v ní žijící.

Tajemný svìt motýlù
Ptáci polní krajiny
Ptáci z polní krajiny pomalu, ale jistì mizí. Žáci se nauèí
rozeznávat základní druhy ptákù vázaných k zemìdìlské krajinì.
Dozví se dùvody, proè ptáci z této krajiny mizí. Spoleènì se pokusí
zamyslet nad možností nápravy problémù, které zpùsobil èlovìk
svým nezodpovìdným chováním.

Žáci budou seznámeni s dùvody, proè v naší
krajinì ubývá motýlù. Zároveò se nauèí
rozeznávat základní druhy motýlù v Èeské
republice. Vyzkouší si, zda dokáží pomocí
atlasu urèit druh motýla, o který se jedná.
Formou pracovních listù proniknout do tajù
ze života motýlù a jejich pøíbuzných z øíše
hmyzu.

VÝUKOVÉ PROGRAMY

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ 2. STUPEÒ
Smyslù zbaveni
Zdraví lidé vnímají své okolí všemi smysly, jak se však zmìní
vnímání svìta, pokud jeden ze smyslù je postižen nebo zcela
chybí? Žáci si vyzkouší aktivity rozvíjející smyslové vnímání
a vžijí se do role lidí, kteøí nevidí nebo neslyší. Pokusíme
se rozluštit Braillovo písmo a pochopit, jak je pro nevidomé
lidi dùležité.

Krajina v ohrožení
Zemìdìlskou krajinu, jak ji znali naši pøedci,
už témìø neuvidíme. Pøíroda kolem nás
se neustále promìòuje. Žáci se nauèí, jak
vypadala krajina o mnoho let døíve a jak
vypadá v souèasné dobì. Zamyslí se nad
zemìdìlstvím a jeho vlivem na okolní krajinu
a živoèichy v ní žijící.

Vèelka

Tajemný svìt motýlù

Kdo je to vèelaø, v èem spoèívá jeho práce, jak to vypadá
v úlu a jaké pomùcky vèelaø používá ke své práci se
vèelami? Na tyto otázky si odpovíme s panem vèelaøem
v programu vìnovanému tajuplnému životu vèel.
Prozradíme si, jaké produkty vèely v úlu vyrábí
a s ohledem na roèní dobu, bude jakou uèební
pomùcka pøivezen i prosklený úl.

Žáci budou seznámeni s dùvody, proè v naší
krajinì ubývá motýlù. Zároveò se nauèí
rozeznávat základní druhy motýlù v Èeské
republice. Vyzkouší si, zda dokáží pomocí
atlasu urèit druh motýla, o který se jedná.
Formou pracovních listù proniknout do tajù
ze života motýlù a jejich pøíbuzných z øíše
hmyzu.

Voda v krajinì
Žáci se nauèí základní informace o kolobìhu vody v pøírodì.
Vyzkouší si zmìøit retenèní kapacitu rùzných materiálù. Nauèí
se, jaké jsou výhody èi nevýhody regulace vodních tokù v naší
krajinì a jak tato èinnost ovlivòuje živoèichy žijící v okolí vody
i v ní. Závìrem hodiny si vše zopakují pøi interaktivní høe.

Ptáci polní krajiny
Ptáci z polní krajiny pomalu, ale jistì mizí. Žáci se nauèí
rozeznávat základní druhy ptákù vázaných k zemìdìlské
krajinì. Dozví se dùvody, proè ptáci z této krajiny mizí.
Spoleènì se pokusí zamyslet nad možností nápravy
problémù, které zpùsobil èlovìk svým nezodpovìdným
chováním.

PØEDNÁŠKY PRO STØEDNÍ ŠKOLY
Ochrana fauny ÈR o.p.s. aneb 20 let pro pøírodu a lidi
V malém mìstì Votice na rozhraní Støedoèeského a Jihoèeského kraje pøed
20 lety vznikla nezisková organizace, která se postupnì propracovala mezi
nejúspìšnìjší ekologické neziskové organizace v Èeské republice. Tato pøednáška
mapuje dlouhou a zajímavou cestu od výstavby záchranné stanice ve Voticích,
pøes výstavy v Národním muzeu, mezinárodní projekty až po výstavbu jedineèného
komplexu Centra ochrany fauny ÈR Hrachov. Žáci se seznámí také s okolnostmi
výstavby Votického motýlária.
Pøednášející: Pavel Køížek (øeditel OFÈR o.p.s.)

Ohrožená biodiverzita
Délka jedné pøednášky je
maximálnì 90 minut.
Cena je 40 Kè na studenta.

Neboli proè v krajinì ubývá druhù. Jaké dopady má nešetrné hospodaøení èlovìka
v krajinì pøi údržbì zemìdìlských ploch, tìžby v lesích nebo prùmyslovì øízeném
rybnikaøení. Narazí se i na téma vlivu liniových staveb na úbytek živoèichù a možnosti
nápravy. Doprovodný film „Potøebujeme skøivana?" nás pøivede k zamyšlení nad
otázkou snižující se rozmanitosti v ptaèí øíši. V závìru se dozvíme, jak se neziskové
organizace ve spolupráci se zemìdìlci snaží o nápravu.
Pøednášející: Pavel Køížek (øeditel OFÈR o.p.s.)

Sloupy smrti
Pøednáška mapuje vývoj a øešení problematiky ochrany ptákù pøed zranìním na sloupech
elektrického vedení. Vysvìtlen bude vliv kontroverzní výstavy „Svìtlo pro Prahu"
v Národním muzeu Praha v roce 2010 na øešení celé problematiky a nezastupitelnost
neziskových organizací a médií pøi øešení jednoho konkrétního problému v naší krajinì.
Projekt mìl pøesah i do zahranièí s pøímými dopady. Byl podpoøen øadou významných
osobností napø. Marek Eben, Gábina Osvaldová, Miroslav Páral, Jan Samec,
Ondøej Soukup a mnoho dalších.
Pøednášející: Pavel Køížek (øeditel OFÈR o.p.s.)

Pavel Køížek, øeditel OFÈR

EXKURZE DO EKOCENTRA

VOTICE – „MOTÝLÁRIUM”
Pøi ekocentru Votice vznikl ojedinìlý projekt – Motýlárium – který má upozornit
veøejnost na úskalí, která ovlivòují život široké hmyzí øíše. Kvalifikovaný lektor
žákùm vysvìtlí dùvody, proè jsou motýli ohroženi, jaký vliv má negativní èinnost
èlovìka na pestrý život v krajinì, jak udìlat svou zahradu doma pøátelštìjší k pøírodì.
Spoleènì pak budou žáci s lektorem hledat zpùsob, jak je možné motýlùm a krajinì
pomoci. Seznámí se s pestrostí biotopù naší pøírody od stepi, polostepi, kvìtnaté
louky, mokøadu až po zahradu našich babièek, anebo neživou zahradu anglických
trávníkù a to vše na ploše 1100 m2 skleníkù. Dále žáci navštíví odchovnu motýlù
a budou moci pøi troše štìstí vidìt, jak se z vajíèek stávají housenky, z housenek
kukly a jak se rodí z kukly motýli. V areálu „Motýlária" je také expozice volnì žijících
hendikepovaných živoèichù ze záchranné stanice.
Souèástí prohlídky je i unikátní výstava fotografií motýlù a zapùjèených exponátù
z Národního muzea Praha.
V blízkosti od ekocentra je starý ovocný sad a mokøad, kde si mohou dìti z blízka
prohlédnout faunu a floru , hrát hry èi jiné doplòkové aktivity v pøírodì.
Návštìva je vhodná pro všechny vìkové kategorie, výklad bude pøizpùsoben
vìku konkrétních návštìvníkù.
Délka exkurze v Motýláriu 1 hodina.
Cena exkurze je 50,- Kè za dítì.

Návštìva je vhodná
pro všechny vìkové
kategorie, výklad bude
pøizpùsoben konkrétním
návštìvníkùm.
Délka exkurze
v Motýláriu 1 hodina.
Cena exkurze je 50,- Kè za dítì.

EXKURZE DO ZÁCHRANNÉ STANICE

OCHRANY FAUNY ÈR V HRACHOVÌ U SEDLÈAN
Bìhem exkurze v expozici volnì žijících živoèichù se vám bude po celou dobu vìnovat
kvalifikovaný lektor. V rámci výkladu budete informováni nejen o zajímavostech z øíše
zvíøat, ale budete seznámeni i s konkrétními osudy chovaných jedincù. Z bezprostøední
blízkosti si tak mùžete prohlédnout druhy bìžnì se vyskytující, ale i druhy kriticky
ohrožené. Èekají na vás zástupci z øad pìvcù, vrubozobých, brodivých, dravcù, sov
èi šelem. V jarním období lze ukázat i mláïata ptákù a savcù, která budou aktuálnì
v záchranné stanici.
V budovì Centra ekologické výchovy je k vidìní expozice sladkovodních ryb.
Vhodné pro všechny vìkové kategorie, odborný výklad i èasový harmonogram
bude pøizpùsoben vìku úèastníkù.

Délka exkurze je 1 - 1,5 hodiny
Cena exkurze je 50,- Kè za dítì

Délka výukového programu èi pøednášky
je 60-90 minut, dle pøedchozí dohody.

Návštìvu stanice je možno
kombinovat s nìkterým
z výukových programù èi pøednášek
z naší nabídky.

Cena výukového programu a pøednášky je 40- Kè.
Cena kombinace exkurze s výukovým
programem nebo pøednáškou je 90,- Kè.

Pomáháme zvíøatùm
Každé jaro se do záchranných stanic
dostávají desítky savèích i ptaèích
mláïat, která jsou pøivezena lidmi
v dobrém úmyslu, leè zbyteènì.
My se nauèíme rozeznat, kdy zvíøátko
lidskou pomoc opravdu potøebuje.
Dále se dozvíme, koho máme této
situaci kontaktovat, a jaká jsou pravidla
první pomoci zvíøatùm v nouzi.

Ochrana fauny ÈR plánuje v letošním roce
oslavit tøi

svìtovì významné dny, a to:

Cena nauèné stezky je 20 Kè za žáka.

Den vody (22. bøezna)
V období 19 - 23. 3. 2018 pøijedou lektorky Ochrany fauny ÈR pøímo k Vám do školy se soutìžními
stanovišti na téma FAUNA A FLÓRA KOLEM VODY.
Soutìžní stanovištì jsou upravena ve tøech vìkových kategoriích od 1 - 9tø.
Dìti rozdìlíme do družstev (dvojice/trojice). Každé družstvo dostane soutìžní kartu, do které
vyplòují správné odpovìdi. V každé kategorii vyhodnotíme tøi nejlepší družstva, která získají
drobnou odmìnu.
Na program je tøeba zamluvit prostory tìlocvièny školy. Program trvá cca 2 vyuèovací hodiny.

Den Zemì (22. duben)
Udìlejte si výlet do Centra Ochrany fauny ÈR v Hrachovì u Sedlèan v období 23 - 27. 4. 2018
a oslavte tam významný Den Zemì. Pøipravena pro Vás bude mimo stávající expozici trvalých
handicapù a vodního svìta hravá nauèná stezka, která bude pøipravena v okolí záchranné stanice.
Na stezku vyrazí dìti s uèitelem a budou plnit hravé úkoly.
Délka exkurze je cca 60min. a následná nauèná stezka dalších cca 90min.

Den ptactva (první víkend v kvìtnu)
Tøídní výlet v záchranné stanici mùžete také spojit s oslavami Dne ptactva 7 – 11. 5. 2018.
Žáky provede kvalifikovaný lektor expozicí trvale handicapovaných živoèichù (nejen opeøencù).
Poté vyrazí ve družstvech (dvojice/trojice) na soutìžní stezku pøipravenou v areálu záchranné
stanice, kde budou vyplòovat pøipravený pracovní list. Nejlepší družstva ze své kategorie získají
drobnou odmìnu.

Centrum Ochrany fauny ÈR
Hrachov u Sedlèan

Tìšíme se na Vaši návštìvu!

Ekocentrum „Motýlárium” Votice
www.ochranafauny.cz
www.facebook.com/ochranafauny
www.facebook.com/motylariumvotice

www.facebook.com/ochranafauny
www.facebook.com/motylariumvotice

Praha
Benešov
Pøíbram

HRACHOV

VOTICE

Sedlèany
Tábor

Ochrana fauny ÈR o.p.s.
Hrachov 13
262 56 Svatý Jan
info@ochranafauny.cz
www.ochranafauny.cz
tel.: 603 549 125

Votické „Motýlárium”
Zámecká 810
259 01 Votice
tel.: 603 549 125

Více informací o právì pøipravovaných akcích, èinnosti organizace a rozšíøenou nabídku naleznete na:

www.ochranafauny.cz
Objednávky a informace k programùm na tel.: 603 549 125, od 12:00 hod. do 16:00 hod.

