
Ekologických 
výukových 
programů

INFO PRO UČITELE
NOVĚ !!! Přihlášení na programy je možné POUZE 
elektronicky na www.doris.cz v sekci PRO ŠKOLY.
Po provedení registrace učitele a třídy (tříd) 
bude možné od 29.8.2016 8:00 hodin 
přihlášení na konkrétní 
termíny ekologických programů.

Začátky programu lze upřesnit 
telefonicky nebo e-mailem po rezervaci. 
Za kázeň a bezpečnost žáků po celou dobu
zodpovídá pedagogický doprovod.

CO S SEBOU: přezůvky, svačinu, 
na terénní programy - vybavení do přírody.w
w
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tel.: 583 214 213 
e-mail: vavrova@doris.cz

www.facebook.com/SEVDORISSUMPERK

              PRVŇÁCI - ČTVRŤÁCI
     DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ (říjen - listopad)

Délka: 2 hod. / cena: 40 Kč/os.
Podle stop a různých pobytových znamení se naučíme poznávat zvířata, 

která žijí v lese, na louce a v našem okolí.

VYPRÁVĚNÍ STARÉHO STROMU
Délka: 2 hod. / cena: 40 Kč/os.

Co prožije semínko stromu, než z něho vyroste mohutný strom? 
Formou her a aktivit se naučíme poznávat základní stromy a jejich jednotlivé části.

VENKU PO SETMĚNÍ
Délka: 2 hod. / cena: 40 Kč/os.

   Společně se s dětmi seznámíme s obyvateli noční krajiny, kteří se probouzí v době, kdy my 
chodíme spát. Noční živočichové, rostliny aneb vnímání přírody nejen očima.

PÁŤÁCI - DEVÁŤÁCI
10 NÁPADŮ JAK PŘISPĚT 

K ZÁCHRANĚ PLANETY
Délka: 2 hod. / cena: 40 Kč/os.

Celý globální svět se řítí rychlým tempem 
kupředu. Najdeme si chvíli k zamyšlení, 

jak přispět k tomu, aby vývoj nebyl 
devastující, ale trvale udržitelný? Účastníci 

sami zkusí přispět „špetkou do mlýna” svými 
nápady k ochraně životního prostředí v jejich okolí.

PO STOPÁCH DOBY LEDOVÉ
Délka: 2 hod. / cena: 40 Kč/os.

Poslední doba ledová zanechala po celém světě 
mnoho stop. Společně po nich budeme pátrat v Jesenických horách. 

Důvody ochrany přírody, chráněné lokality a přírodní bohatství Jeseníků.

OHEŇ, VODA, ZÁCHOD
Délka: 2 hod. / cena: 40 Kč/os.

Může si člověk v dnešní době přírodu užít, aniž by zanechal v krajině negativní stopu? 
        Orientace v terénu, filtrace vody, oheň bez „zapíků“ a mnoho jiného pro uvědomělý pobyt v přírodě.

TERÉNNÍ EKOPROGRAMY
Délka: 3 hod. / cena: 40 Kč/os.

DOBRODRUŽSTVÍ SKŘÍTKA ŠIŠÁKA
Výprava za skřítkem Šišákem do jeho rodného lesa. Hry a poznávání přírody.

(předškoláci, prvňáci a druháci)

ODEMYKANÍ PŘÍRODY
Praktickým poznáváním přírody kolem nás získejte klíče od tajného pokladu. 

Určování živočichů a rostlin různými metodami, hry v přírodě.
(třeťáci až deváťáci)
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