Nabídka výukových programů
pro 2.stupeň ZŠ
na období únor až červen 2019
Nabídka:
Barevné kouzlení z rostlin (6-9tř./1-1,5h/probíhá ve vaší školní kuchyňce/45Kč/žák)

Navštívíme svět barev, řekneme si, k čemu slouží barvy v přírodě a obarvíme si kus látky
přírodními barvivy. Potřebujeme 2 větší hrnce k barvení přírodními barvivy. (Program může
probíhat i ve třídě, ale potřebujeme plotýnkový vařič a hrnce). Objednávky přijímáme pouze
do vypotřebování našich zásob barvících rostlin.

Invaze kolem nás (6-9tř./2-3h/vaše třída/40Kč/žák)

Nejsou to mimozemšťané, nemají zbraně ani vyspělou technologii a přesto nás tiše a
úspěšně obsadili. Svá svědectví o dokonalé invazi podají agenti rostlinných i živočišných
vojáků

Krása obojživelníků a plazů (6.-9.tř./ 1,5-2h/ vaše třída/40Kč/žák)

Seznámíme se s našimi obojživelníky, povíme si o jejich životě a poslechneme si námluvy
žabích samečků. Povíme si o životě ještěrek a uvidíme, že se hadů nemusíme bát. Dozvíme
se o užitečnosti obojživelníků a plazů, kde a jak je najdeme a také o jejich problémech
s přežíváním.

Ptačí svět (6.-9.tř./2-3h / vaše třída / 40 Kč/žák)

Podíváme se, co je pravdy na různých informacích o našich ptácích (kukačka,sova aj.) Děti
budou mít za úkol vyhledat různé informace a našich ptácích a sdělit ostatním svoje
poznatky. Určitě se dozvíme mnoho zajímavého.

Cesta kolem světa (6.-9.tř./3h Vaše třída/ 45Kč/žák)

Vydejte se na dobrodružnou cestu kolem zeměkoule! Navštívíte prales, poušť , velehory,
oceán, arktické oblasti i savanu. Uvidíte zvířata, rostliny i domorodce, ochutnáte exotické
plodiny a budete pátrat i po tom, jaké jsou na různých místech planety problémy.

Jak vzniká chléb? (6.-9.tř./3h / vaše třída / 50 Kč/žák)

Zahrajeme si na sedláky, mlynáře a pekaře a ukážeme si dlouhou cestu od obilného zrnka
ke krajíci chleba. Bude nám chutnat co společně upečeme? Potřeba je funkční trouba,
plechy na pečení a stolky pro práci s těstem.

Papírování (6.-9.tř./2h vaše třída / 45 Kč/žák)

Jak vzniká papír? Do jaké popelnice a proč ho házet? Jak se dá využít starý papír a co z něj
lze vyrobit? Pro každé dítě je potřeba starý papír a jeden kbelík pro vyučujícího.

Nebojte se Bójů aneb Kam odešli Keltové? 6.-9.tř./4-5h/ oppidum Třísov / 55

Kč/žák)
Víte kdo to byli Bójové? Podaří se vám vypátrat odpověď na otázku, kterou obsahuje název
programu? Budeme hledat a luštit zprávu v oghamu, přitom se dozvíme něco o tom, jak
Keltové žili, jaké stopy zanechali v místní krajině, vyzkoušíme některé jejich dovednosti.
Projdeme se keltským Nemetonem. Probíhá duben až červen.

Vyšenské kopce (6.-9.tř./2-3h /NPR Vyšenské kopce/ 45Kč/žák)

Procházka naučnou stezkou NPR Vyšenské kopce (délka cca 3km). Budeme pozorovat
rostliny a živočichy, dozvíme se, kdo žije v potoce a proč se pase na Vyšenkách tolik
oveček. Probíhá duben až červen.

Živá voda (6.-9.tř./3-4h / terén – rybník, potok / 50 Kč/žák)

Uvidíte, že ve vodě to žije! Vydáme se k rybníku, potoku či řece a prozkoumáme vodní
ekosystém. Vyzkoušíme lovení a určování vodních živočichů a řekneme si mnohé o vodě a
životě v ní. Probíhá duben až červen.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat emailem na sovova@ekocentrumsipek.cz, nebo
telefonicky na 721 179 755 a to minimálně 14 dní předem. Programy jsou vhodné pro skupinu 10-25 žáků
od pěti let. Náš lektor během programu nepřebírá za děti odpovědnost. Pokud zrušení programu nebude
oznámeno do tří dnů před jeho zahájením a lektor se dostaví do školy, bude účtován storno poplatek ve
výši 300 Kč.
Výukové programy jsou finančně podpořeny Ministerstvem životního prostředí v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP
„Národní síť středisek ekologické výchovy“. Environmentální výukové programy v rámci sítě Krasec jsou realizovány za finanční podpory
SFŽP, MŽP a Jihočeského kraje.

