TERÉNNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY:
• Terénní programy probíhají na uvedených územích
• Programy realizujeme: září–listopad, duben–červen
• Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program
zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.

2014/2015

PROGRAM 2,5hodinový
• Délka: 2,5 hodiny
• Cena 60 Kč/žák (minimální cena 900 Kč*)

PROGRAMY 4hodinové
• Délka: 4–4,5 hodiny (obvykle 8:30–12:30 nebo 13:00)
• Cena 75 Kč/žák (minimální cena 1125 Kč*)

Ve stínu pampelišky
cílová skupina: 4.–7. třída ZŠ
místo realizace: Kamenný vrch
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LESOBÁDÁNÍ pro nejmenší
místo realizace: les mezi PR Kamenný vrch a PP Kohoutovický potok

Staneme se malými badateli a prozkoumáme les. Naučíme se,
jak se v lese správně chovat. Seznámíme se s nejmenšími obyvateli lesa,
které si sami nalovíme. Poznáme, kolik barev je v lese ukryto. Zjistíme
proč a pro koho jsou lesy důležité a zahrajeme si na lesní zvířata.
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cílová skupina: 2.–5. třída ZŠ
místo realizace: Brněnská přehrada, rybník Rakovec

Jak objednat výukové programy:
Všechny uvedené výukové programy lze objednat telefonicky, e-mailem
nebo na našich webových stránkách www.rezekvitek.cz.
V sekci Pro školy najdete odkaz Objednávka výukových programů.
Po výběru programu klikněte na objednat a vyplňte objednávkový
formulář. Pokud Vám nevyhovuje žádný z termínů nebo máte speciální
požadavky, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní osoba pro výukové programy:
Mgr. Petra Švihelová
tel: 543 216 483, 775 580 201
e-mail: petra.svihelova@rezekvitek.cz

Spolek pro ekologickou výchovu
a ochranu přírody
Kamenná 6, 639 00 Brno
www.rezekvitek.cz

Louka je domovem pro hmyz a hmyz je lučním Amorem. Jak to na louce
chodí? Jak rostliny vábí hmyz a proč to dělají? Je hmyz přizpůsoben
rostlinám nebo rostliny hmyzu? Opyluje hmyz rostliny pro zábavu, nebo
z toho něco má? Najdeme si různé typy květů a ujasníme si, které části
květu jsou pro rozmnožování rostlin nejdůležitější. Vyzkoušíme si práci
se smýkačkou a nachytáme si hmyzí obyvatele louky, abychom si je
mohli pořádně prohlédnout a určit, s kým máme tu čest.

Kde domov můj? aneb Stepí i lesem divokým
Šrajbecem

Vydáme se poznat svět okolo Brněnské přehrady i pod její hladinou.
Odpovíme si na otázky: Jak vypadá řeka od pramene k ústí? Proč vznikají
přehrady a další vodní nádrže? Jaké tajemství skrývá Brněnská přehrada? Co se ukrývá pod její hladinou? Zblízka si prohlédneme obyvatele
vodního světa. Také se staneme výzkumníky a budeme měřit a zkoumat
vlastnosti vody. Na závěr odhalíme tajemný svět sinic.

Lesobádání
cílová skupina: 2.–5. třída ZŠ
místo realizace: les mezi PR Kamenný vrch a PP Kohoutovický potok

Postupně prozkoumáme les patro po patru a odhalíme jejich funkce.
Navštívíme obyvatele kořenového patra a naučíme se je poznávat.
Prakticky si vyzkoušíme, jak důležité jsou v lese mechové polštářky.
Prozkoumáme, jaké rostliny se v lese nacházejí, co je na nich zajímavého
a jak se jmenují. Odhalíme jaké dary poskytují keře a vysvětlíme si, proč

Na vlastní kůži si vyzkoušíme a prožijeme podmínky vyprahlých stepí,
neprostupných houštin, temných lesů i chladných kaňonů svírajících
divoký potok. Na poměrně krátkém úseku navštívíme několik naprosto
odlišných biotopů charakteristických pro přírodu České republiky.
Budeme hledat vhodný domov pro typické druhy rostlin a živočichů
těchto míst.

Hádky o Hády

Můžete si u nás objednat i program vymyšlený přímo na míru.
Podle vašich představ připravíme akci k nejrůznějším příležitostem. Cena i obsah dle konkrétních požadavků a na základě
individuální domluvy. Zajistíme náplň, veškerý potřebný
materiál a lektorské vedení.
Akce je potřeba domlouvat s 2měsíčním předstihem.
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cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ
místo realizace: NPR Hádecká planinka – začátek u Velké Klajdovky

Chcete vědět, kdo se pohádá o Hády? Budete to vy – vaše týmy
odborníků se vydají na průzkum této jedinečné lokality. Jedni chtějí
pořádně využít dřevo z lesa a zpeněžit ho, druzí pokračovat v těžbě
kamene a třetí si jsou vědomi vyjímečnosti území a přejí si ho uchovat
v nezměněné podobě. Všechny týmy budou provádět společný průzkum místních stepí a lesostepí a hledat argumenty pro obhajobu svého
návrhu využití území.

* minimální cena programu je cena za 15 žáků

DALŠÍ NABÍDKA - akce na klíč

NATURA - vzdělávací aktivity označené touto zkratkou vznikly v rámci projektu “Za Naturou na túru".
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cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ
místo realizace: PR Kamenný vrch, EVL Pisárky, PP Údolí Kohoutovického potoka

PROGRAMY 3,5hodinové
• Délka: 3,5 hodiny (obvykle 8:30–12:00)
• Cena 70 Kč/žák (minimální cena 1050 Kč*)

Vasrůvka nad Brnem
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Příklady akcí na klíč:
Terénní praktika – ideální propojení teorie s praxí
Den Země
Den stromů
Den dětí
Programy pro tábory a zájmové skupiny

INTERIÉROVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY:
• Místo realizace: přímo u Vás ve škole (Brno a blízké okolí)
• Délka: 2 vyučovací hodiny (90 min), celoročně
• Minimální počet žáků je 15, menší skupina za program
zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina (675 Kč)
• Cena 45 Kč/žák, mimobrněnské školy platí také cestovné
lektora dle aktuálního ceníku IDS JMK
MŠ A 1. TŘÍDA ZŠ

Život pod vodou
Ferda Mravenec nás zavede do světa pod vodou a seznámí nás
se zajímavými vodními tvory – chrostíky. Společně si vyrobíme
jejich domeček. Zjistíme, jaké další živočichy můžeme ve vodě potkat.
Proměníme se ve čtyři zvířátka a ukážeme si, jak se vyvíjejí a čím se živí.

Malá lesní výprava
Pomohou děti nešťastným lesním zvířatům? Nejdříve se společně vydáme po jejich stopách. Poznáme, jak a kde v lese žijí a co
k životu potřebují. Nakonec pro ně postavíme nový les.

Třídíme s krysou Belisou
Programem děti provází plyšová krysa Belisa. Seznámí je se
základními druhy materiálů a naučí je tak rozeznávat nejběžnější skupiny odpadků. Osvojíme si zásady třídění odpadů a prostřednictvím her si to také vyzkoušíme.

Zimní štěbetání
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Děti se seznámí s šesti druhy běžných ptáků a jejich hlasy. Dozví
se, čím se jednotliví ptáci živí a proč někteří ptáčci na zimu
odlétají, které ptáky můžeme potkat u krmítka a čím je můžeme
pohostit. Setkáme se s Mrazíkem a zachráníme ptačí kamarády před
umrznutím. Nebude chybět také výtvarná činnost, aby si děti lépe
zapamatovaly, co patří do krmítka.

Putování s žabkou Kuňkou
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Každé jaro čeká žabku Kuňku velké dobrodružství. Vydává se ze
svého úkrytu v lese do malého rybníčku, aby nakladla vajíčka.
Cestou potkává své žabí kamarády, ale v cestě jim stojí velká překážka –
silnice plná nebezpečných aut. Žabky, které svou pouť k vodě zvládnou,
nám představí, jak z malého vajíčka vyroste dospělá žába.

Barevné velikonoce
Co se děje týden před Velikonoci? Představíme si zvyky a pověsti
tohoto období a společně si na ně zahrajeme. Dozvíme se, kdy je
potřeba se pořádně usmívat, proč přestanou znít zvony a objeví se kluci
s řehtačkami. Prozradíme si, jaký den je ideální na hledání pokladů, proč
chlapci na velikonoční pondělí chodí vymrskat děvčata pomlázkou, a jak
se u toho mají správně chovat.

ŽÁCI ŽS A SŠ

Rozmanitost přírody

Okolní krajina

cílová skupina: 1.–4. třída ZŠ

cílová skupina: 3.–6. třída ZŠ

Co se děje s různými rostlinami během roku? Jak se jim daří
v zimě? Porostou na stejném místě i v příštím roce? A jak se přizpůsobují zvířata střídání ročních období? V programu se děti seznámí s životními cykly rostlin i živočichů.

Při putování v čase zjistíme, jak se měnila krajina od prehistorie
do současnosti. Zamyslíme se nad tím, co vytvořila příroda sama a o co
se zasadil přímo člověk. Objasníme rozdíl mezi přírodními a umělými
prvky v krajině.

Les jako ekosystém

Cesta vody vodovody

cílová skupina: 1.–4. třída ZŠ

cílová skupina: 3.–9. třída ZŠ

Naučíme se stopovat a společně se vydáme po stopách lesních
zvířat. Poznáme jednotlivá lesní patra. Zjistíme, co je tvoří a jakou mají
v lese funkci. Vytvoříme nový les a řekneme si, jaká část lesa je pro vybraná zvířata důležitá a proč.

Voda je pro náš život naprosto nepostradatelná. Čím vším si ale
musí projít, než se dostane do kohoutku v naší domácnosti? Kolik jí
spotřebujeme a k čemu? Kde se pitná voda bere a jak se mění ve vodu
odpadní? Na vlastní kůži si zkusíme, jak funguje čistírna odpadních vod.

Voda a vzduch

Po proudu s řekou

cílová skupina: 1.–4. třída ZŠ

cílová skupina: 5.—9. třída ZŠ

V jakých podobách můžeme potkat vodu na Zemi? Jak putuje
kapka vody přes moře, řeky a oblaka? Poznáme i další pro život důležitý
živel – vzduch. Zahrajeme si na kuchaře a uvaříme si vzduch a zjistíme,
z čeho se skládá. Dozvíme se, co vzduch znečišťuje a do jaké míry to
můžeme sami ovlivnit.
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Dostupnost vody určuje charakter přírodních společenstev v krajině. Jak se řeka proměňuje na své cestě od pramene k ústí? K čemu jsou
dobré povodně? Proč jsou některé domy pravidelně poškozovány
povodněmi a jiné ne. Co jsou to regulace toku a na co všechno mají vliv?
Společně pochopíme přírodní procesy, které formují koryta řek a neustále mění tvář krajiny.

Tajemná skříň doktora Stravy

Třídit či netřídit

cílová skupina: 1.–5. třída ZŠ

Doktor Strava vezme děti do své laboratoře a ukáže jim tajuplnou skříň plnou potravin. Ty jsou ve skříni rozděleny do čtyř základních skupin. Děti se dozví, jaké látky jsou v potravě důležité a proč je
potřebujeme. Ujasní si, co je potřeba jíst často a pravidelně a co
bychom měli naopak jíst jen výjimečně.

cílová skupina: 6.–9. třída ZŠ, SŠ

Jak poznáme, z jakého materiálu odpad je a kde končí? Ukážeme si
recyklační cesty běžných druhů odpadů a výrobky, které díky správnému třídění vznikly. Budeme řešit, jak nakládat s méně běžnými druhy
odpadu. Naučíme se co znamenají značky na obalech a ukážeme si ty,
které signalizují, že jde o výrobky šetnější k přírodě. Vymyslíme, jak
svým jednání vlastní produkci odpadů snížit.

Jak nakládat s odpady
cílová skupina: 1.–5. třída ZŠ

Globalizace a globální problémy

Žáci se naučí rozeznávat základní druhy odpadů, seznámí se se
základy jejich třídění a prakticky si ho vyzkouší. Na závěr si sami prožijí
jednotlivé fáze recyklace a zpracování PET lahví. Společně se zamyslíme
nad smyslem třídění a recyklace odpadů.

cílová skupina: 7.–9. třída ZŠ

Seznámíme se s pojmem globalizace a zjistíme, jestli se nějak
projevuje i v našem životě. Vysvětlíme si, co je ekologická stopa a ukážeme si, jak je možné ji vypočítat. Najdeme souvislosti mezi globalizací
a globálními problémy. Vybrané globální problémy si podrobněji
objasníme a zkusíme navrhnout, jak bychom je my sami mohli ovlivnit.

Papír je pomletý les
cílová skupina: 2.–5. třída ZŠ

Vytvoříme si vlastní les a pomocí hmatu a čichu v něm budeme
rozpoznávat jeho krásy a dary. Přijdeme na to, jak můžeme v každodenním životě svým jednáním předcházet přílišnému kácení lesů.
Zjistíme, z čeho se vyrábí papír a jestli můžeme starý papír dále využít.
V recyklační dílně si vytvoříme ruční papír.
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Přírodní bohatství České republiky
cílová skupina: 8.a 9. třída ZŠ a SŠ

NPR
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Příroda se bez lidí obejde, lidé bez přírody ne. Co se skrývá pod
pojmem ochrana přírody? Máme povinnost přírodu chránit nebo
to závisí na naší dobré vůli? Zjistíme, kde leží naše největší přírodní
bohatství (NP, CHKO) a co tato místa ukrývají. Pozornost budeme
věnovat chráněným druhům.
VKP

OPVK - vzdělávací aktivity označené touto zkratkou vznikly v rámci projektu “Podpora průřezového tématu environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních informačních technologií", č.: CZ.1.07/1.1.00/08.0030.

